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MASKVA

NEBEGALI
DIKTUOTI

Didžiulis skirtumas su 1960 m. 
palyginus

Viena. — Komunistų partijos 
visame pasauly šiuo metu svar
sto Maskvos joms pateiktas rezo
liucijas. Jos pasiųstos artėjant, 
birželio 5., kom. partijų suvažia
vimui Maskvoje.

Tas rezoliucijas palyginus su 
1960 m. komunistų konferencijo
je priimtomis, pastebimas dide
lis skirtumas. Komunistams pa
sauly aišku— Sovietų Sąjunga, 
palyginus su 1960 m., jau nebe
gali būti laikoma pasaulinio ko
munistinio judėjimo centru.

Jau tai, kad Maskva savo rezo
liucijas pateikė svarstyti 86 par
tijų centro komitetams liudija, 
kad sovietai nebenaudoja vad. 
centralizmo, kuris buvo būdin
gas per dešimtmečius. Be to, vi
siškai skirtingas ir tų rezoliucijų 
turinys.

Maskva nebėra to judėjimo 
“priešakine valstybe”

Taigi, jei 1960 m. Sovietų S- 
ga save laikė kom. judėjimo, visų 
pripažinta, “avangardine, prie
šakine valstybe”, tai šiais metais 
kukliai pabrėžiami tik “Rusijos 
pasiekimai tarptautinės vadovy
bės plotmėje” ir nurodoma, kad 
sovietai — pirmasis kraštas, 
“statęs socializmą”.

Kitas skirtumas yra tai, kaip 
1960 m. Maskva vertino Jugosla
viją ir kaip šiais metais apibūdi
na Kom. Kiniją.

Anuomet Pekinas buvo Mask
vai lojalus, gi Jugoslavijos Tito 
buvo laikomas “marksizmo — le
ninizmo išdaviku”, kuris buvo 
suskaldęs judėjimą ir virtęs “a- 
merikiečių ir kitų imperialistų 
talkininku”.

Šiandien Tito grėsmė atrodo 
esanti švelni, jei ją palygini su 
kinais, kurie šaudo į rusus.

Vis dėlto, pasiūlytose rezoliu
cijose apie pačią Kiniją nekalba
ma, bet pasitenkinama atsargiai 
nurodant, jog “komunistų judė
jimas pastaraisiais metais susidū
ręs su rimtais sunkumais”.

Maskva jau nebegali diktuoti...

Tai jau tolimas šuolis nuo tų 
laikų, kai Maskva diktavo kitoms 
kom. partijoms. Tai taip pat reiš
kia, kad sovietai skaitosi su visa 
eile vad. nepriklausomų partijų 
pasauly.

Rumunija, esanti rytų bloke ir 
Italijos kom. partija — naujieji 
vadovai nepriklausomųjų stovyk
loje. Jie iš anksto pabrėžė, neda
lyvausią suvažiavime, jei Mask
va vėl atstovautų, kaip seniau,

Skilimo vyksmas komunistų stovykloje teberyškus. Čia matyti trys 
komunistų vadai (Brežnevas, Leninas ir Mao) ir skirtingos kryptys.

(Iš švedų spaudos)

Los Angeles miesto galva trečia
jam tarpsniui geg. 27 d. perrinktas 
ligšiolinis meras Sa.m Yorty. Jis 
nekartą yra parodęs simpatijų lie
tuviams ir yra aštrus komunizmo 
priešas. Už jį pasisakė 53% rinki
kų. Čia jis kalba radijo keliu gy
ventojams.

Rinkimai Los Angeles
Daug balsų kandidatui >— negrui

LOS ANGELES. — Gegužės 
27 d. Los Angeles mieste, tre
čiame gyvenotjų skaičiumi JA 
Valstybėse, įvyko miesto gal
vos — mero rinkimai. Varžėsi 
aštuonerius metus buvęs meru 
Samuel Yorty ir negras Thomas 
Bradley. Dar prieš rinkimus 
buvo abejojimų, kad laimėtų 
Yorty. Tačiau rinkimai įrodė 
Yorty pranašumą ir, galimas 
dalykas, didelio miesto gyven
tojų nenorą juos valdyti juo
dosios rasės žmogui.

Už Yorty pasisakė 53% rin
kikų, už Bradley — 43%. Pas
tarojo' sėkmė nemaža, nes mies
te negrų gyventojų tėra 17 -18 
%, geriausiu atveju — apie 
20%.

vad. “centralistinę kryptį”. Mask
va gi... su jais skaitosi. (Rumuni
ja pranešė suvažiavime dalyvau
sianti - Red).

“Nepriklausoma kryptis”, su 
kuria negalima nesiskaityti

Žinoma, būsimame suvažiavi
me Maskva gali prastumti ir 
griežtesnį Kinijos pasmerkimą.
Vis dėlto, šiuo metu pasaulio ko
munistų tarpe vyrauja įsitikini
mas, kad Maskvoje priimsimi nu
tarimai būsią žymiai švelnesni, 
su 1960 m. palyginus.

Tiesa, Čekoslovakijos invaziją 
prisiminus, gal ne tiek svarbu, 
ką Maskvos vadai skelbia popie
riuje ir ką jie vykdo savo kari
nius dalinius panaudodami.

Tačiau kitas vaizdas su tais 
kraštais, kur veikia kom. parti
jos, į kuriuos lengvai negali į-'. 
šliaužti sovietiniai tankai, ir kur 
komunistai, rinkimuose, turi ne
lengvai kovoti su demokratinė
mis, ne komunistų, partijomis. 
Visur ten naujoji, “nepriklauso
moji nuo Maskvos” kryptis nea
bejotinai bus svarbi ir dar svar
besni jos padariniai. V.A.

RENGIASI SMURTUI JAV ĮMONĖSE
SDS smurtininkai pasiryžę veržtis į krašto pramonės įmones — Tikslas: rasti Šalinin 
kų darbininkų tarpe, juos rengti riaušėms, sabotažo veiksmams — Apie naujus smur
tininkų planus įspėjo FBI direktorius J. E. Hoover

Kairieji studentai į pramonę 
skverbsis dar šią vasarą

WASHINGTON. — šiomis die
nomis paaiškėjo, kad krašto 
smurtininkai, vis labiau plečią 
SDS (“Studentų už demokrati
nę bendriją”) veiklą, pasiryžę 
dar šią vasarą smogti į krašto 
pramonės įmones ir darbinin
kų tarpe kelti nepasitenkinimo, 
smurto nuotaikas. Klausimas 
rimtas, nes FBI įstaigos vado
vas J. Edgar Hoover jau įspėjo 
policijos ir kitas įstaigas: “Nau
josios kairės” naujuoju taikiniu 
pasirinkta pramonė.

Organizacija, artėjanti prie 
komunistų tikslų

Agresyvioji studentų organi
zacija, kurios centras Chicago
je, kai keno laikoma idealistine. 
Tačiau, iš tikrųjų, geriau susi
pažinę su jos veikla, jos pobū
džiu bei artimais ir tolimaisiais 
siekiais, neabejoja, kad SDS vis 
labiau artėja prie tų tikslų, ku
rių siekia marksizmo - leninizmo 
išpažinėjai.
į Išryškėjęs jų veržimasis į 
krašto pramonę bei ryžtas pas
kirus darbininkus paversti sa
vo šalininkais, liudija — nori
ma, tinkamam laikui atėjus, dar 
bininkų tarpe turėti pakanka
mai demonstracijų, riaušių da
lyvių, gali būti ir sabotažų vyk
dytojų.

darbininkus
FBI surinktomis žiniomis, štai 

kas nurodoma SDS nariams, ku
rie šią vasarą pasiryžę vykdyti 
savo “veiksmus’’ įmonėse:

“pradėkite su darbininkais 
pasikalbėjimus apie Vietnamo 
karą, įrodykite, kad krašto jau
nimas prieš karą nusistatęs ir 
jis turįs rimtų priežasčių savo 
nusistatymui”,

“įmonėje mėnesį buvę, pasi
rinkite kai kuriuos darbininkus, 
su jais atskirai apsvarstykite 
visur rūpimus klausimus, turė
dami viltį juos paversti savo 
draugais ir vėliau su jais turė-

E. J. Hoover. F3T direktorius įspė
ja: riaušininkai su smurtu į krašto 
pramonę

Rusai pripažįsta JA V laimėjimą
Paskelbė visiems žinomą 

“naujieną”
MASKVA. — Rusų moksli

ninkai gegužės 27 d. paskelbė 
visiems Sovietijos gyventojams 
■jau gerai žinomą tiesą: pirmie
ji mėnulio paviršiuje nutūps a- 
merikiečių astronautai.

Sovietų radijas, spauda ir 
antrą dieną sveikino “Apollo 
10’’ žygį. “Pravda” ir “Izviesti- 
ja” dienraščiai nurodė, kad “A- 
pollo 11” žygiu bus siekiama 
nusileisti mėnulyje ir baigti var
žybas, prasidėjusias 1957 m., 
į erdves paleidus pirmąjį “Sput- 
niką”.
Kalba apie “sekundės tikslumą”, 

“sunkumus”
Prof. B. Ivančenko “Izviesti- 

jose’’ aiškina apie busimojo a- 
merikiečių skrydžio sunkumus. 
Jis teigia, kad sunkiausios bus 
tos akimirkos, kai “Voras’’ bū
siąs 100 metrų atstu nuo mė
nulio. Astronautai turėsią tiks
liai (“kartoju, sekundės tikslu
mu”) įvertinti padėtį ir reikia
mai nuvairuoti prietaisą į tin
kamą vietą.

Kovai prieš alkoholizmą
kviečia sovietai. Prof. A. Gert- 
senson “Izviestijose” pasiūlė su
daryti vyriausybės komitetą ko 
vai su alkoholizmu. Esą, tyri
nėjimai parodę, kad girtavimas 
teikia didelę moralinę ir finan
sinę žalą, jis žalingas ypač įmo
nėse.

Jis pridūrė, kad vodkos gėri
mas sudarąs trečdalį Sovietijoje 
naudojamų alkoholinių gėrimų 
ir čia neįskaitoma dar namuose 
gaminama degtinė...

— Tėvai JAV-se per metus su
muša ar kankina 40.000 kūdikių 
ar vaikų. ,

Slapti nurodymai, kaip veikti ti nuolatinius ryšius”
“išaiškinkite darbininkams, 

vkad studentai juos rems, atei
ty iškilus įvairiems klausimams, 
demonstracijoms”.
Paglemžti įmones smurto keliu

SDS vadai aiškina, kad jų tak 
tika jau turėjusi nemaža sėk
mės krašto aukštosiose mokyk
lose, kolegijose, universitetuo
se. Jie kursto, randa šalininkų 
ir “ramiai išnyksta”, atsirasda- 
mi kitose mokyklose. Tik šiais 
metais krašto mokyklose jiems 
pavyko sukurstyti daugiau kaip 
200 “protesto” ir pan. demon
stracijų, riaušių.

Jau įsiveržę į įmones, jie ti
kisi, palaipsniui, į jas turėti įta
kos smurto priemonėmis. Tie 
planai plačiai buvo apsvarstyti 
SDS suvažiavime Austin mieste, 
Texas valst., š. m. kovo 26 - 30 
dienomis. Dalyvavo per 1.000 
atstovų iš įvairių krašto vietų.

Per smurtą — i sabotažo 
veiksmus

SDS vadai yra apsvarstę vi
sas “įsiveržimo į pramonę’’ prie
mones. Jiems pavykus “paruoš
ti” darbininkus, toliau sektų aiš 
kūs įmonių sabotažo veiksmai. 
Štai kokie numatomi žygiai:

slaptai paspausti ne tuos jun- 
ginklius ar mygtukus, kuriuos 
reikia įjungti, teikti klaidingą 
informaciją, komputerių apara
tus “maitinti” klaidinga ar prieš 
taraujančia medžiaga, naikinti 
ar žaloti pramonės įmonių by
las, kenkti įmonių inventoriui 
ir pan.

Okupanto įsakymas „Rojaus“ gy
ventojams: tik nenusiskinkit žo
džio, susirink:mų, spaudos, religi
jos ir kitų laisvės obuolių...

(iš slovakų spaudos)

L. Sedov, akademikas, “Prav- 
doje’’ pažymėjo: “Visa žmonija 
aukštai vertina Amerikos spe
cialistų ir drąsių astronautų pa- 
sieikimą. Mes jiems linkime sėk
mės toliau plečiant tyrinėjimus 
erdvėje”.

Visi Sovietijos gyventojai bu
vo gerai susipažinę su skrydžio 
eiga, jo sėkme. Paskutinėmis 
dienomis platesni “Tasso” pra
nešimai buvo pasirodę ir Lietu
voje leidžiamoje spaudoje.

CENTO
santarvė kinta...
Nė žodžiu neminėjo 
sovietų, kinų grėsmės

TEHERAN, Iranas. — CEN 
To Santarvė baigė savo darbus, 
netiesiogiai pažymėjusi, kad jau 
neaktualus, pasenęs jos įsteigi
mo tikslas — atsispirti sovietų 
karinei grėsmei. Baigiamajame 
pranešime net nepaminėta, jog 
posėdžiuose buvo svarstyti So
vietų ir Kinijos klausimai.

Santarvė vis daugiau išvirsta 
ne į karinę, bet į ūkinio bendra
darbiavimo or., animaciją.

Tai veiksmai, grėsmingi ir pa
ties krašto ateičiai. Jie tegali 
būti sveikinami JAV priešų. To
dėl FBI direktoriaus Hooverio 
įspėjimas yra visiškai vietoje. 
Reikia teigiamai vertinti ir jo 
vadovaujamos įstaigos sugebė
jimus įsiskverbti į riaušininkų 
eiles ir iš anksto patirti apie 
numatomus, pavojingus smur
to veiksmus.

Artėjant Maskvos 

suvažiavimui

Už paskirų kraštų autonomiją
ROMA, — Artėjant birželio 

5 d. kom. partijų suvažiavimui 
Maskvoje, Italijos komunistų 
partiją, pati stipriausia Vaka
ruose, reiškia daugiau savaran
kiškas pažiūras. Jos vadas L. 
Longo centro komiteto nariams 
pažymėjo, kad Maskvos iš anks 
to parengti pasiūlymai tegalėtų 
būti priimti tik juos patikrinus. 
Longo teigia, kad Italijos kom. 
.partija teigiamai vertins kryp
tį, kuri reikštų kad einama prie 
“paskirų kraštų ir ypač socia
listinių, teisingų autonomijos 
dėsnių”.

Nepavyko pasiūlyti 
Čekoslovakijos klausimo

Italijos komunistams nepavy
ko pasiūlyti į Maskvos suvažia
vimo darbotvarkę įtraukti Če
koslovakijos klausimo. Longo 
nuomone, pati Čekoslovakija su
gebėtų “išspręsti visus jos klau
simus, įskaitant ir Varšuvos su
tarties kraštų karinių dalinių 
atitraukimo reikalą”.

Dauguma Europos kom. par
tijų priešingos Brežnevo sam
pratai, kuria pateisinamas bu
vęs “įsikišimas” Čekoslovakijo
je ir, galimas dalykas, būsima 
“intervencija” Kinijoje.

Prez. Nbconas su savo bendradarbiais- patarėju saugumo klausimais 
prof. H. Kissingeriu (kairėje) ir valst. sekr. pavaduotoju R. Richard- 
sonu (dešinėje)

Rusai puola savo ideologiją
Pripažįsta: sovietų ideologija 

be įtakos pasauly
MASKVA. — Petras L. Ka- 

pitsa, žymus sovietų fizikas, pa
reiškė; sovietų ideologai yra at
silikę šių dienų pasauly ir jie 
neįstengia varžytis su dabar pa 
šauly įsigalėjusiomis filosofijos 
kryptimis.

Nors, pagal 75 m. amžiaus fi
ziko nuomonę, Sovietų Sąjunga 
nuo JAV ir kitų išsivysčiusių 
kraštų nesanti atsilikusi politi
kėje, ūkinėje ir kultūros sri
tyse, tačiau “sovietų ideologija, 
Iš esmės, neturi jokios įtakos 
pasauly”. Jo nuomone, studen
tų riaušėms Vakaruose kilus, 
sovietų ideologija taip pat ne
pajėgianti panaudoti savo įta
kos. Dėl to esąs būtinas reika
las, jis teigia, . ideologines pa
saulio varžyois įsijungti visu 
kovingumu.

Čekoslovakijoje
Čekai protestuoja

PRAHA. — AStuonios, iš de
vynių, Čekoslovakijos kultūros 
sąjungų su protestu kreipėsi į 
vyriausybę ir partiją. Pažymė- 

' ta, kad naujojo režimo suvar
žymai reiškia grėsmę žodžio 

; laisvei, žmogaus teisėms ir ki
toms laisvėms.

’ Protesto rezoliucija įteikta 
prez. L. Svobodai, kom. parti

jos pirmajam sekr. G. Husakui, 
parlamento pirmininkui A. Dub- 
čekni ir kitiems pareigūnams.

• N. Rockefelleriui lankiusis
Kolumbijoje, Bogotoje, studen
tai buvo susidūrę su policija. 
Buvo sužeista apie 15 žmonių. 
'Kai kuriuose Kolumbijos mies- 
(tuose degino JAV vėliavas, kai 
kur buvo padegti automobiliai.

“Draugas” neišeis ryt, kapų 
puošimo dieną (Memorial Day). 
Kitas nr. — šeštadienį.

KALENDORIUS
Šiandien, gegužės 29 d.: šv. 

Maksimas, šv. Teodozija, Dido- 
nis, Erdvilė.

Ryt, gegužės 30 d.: šv. Fe
liksas, šv. Joana Ark., Vyliau- 
das, Jazminą.

Poryt, gegužės 31 d.: šv. Kan 
’cijus, šv. Angelė, Gintautas, A- 
gilė.

ORAS

Oro biuras praneša; Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, šilta, temp. sieks 
90 ir daugiau 1. F., popiet ar 
vakare galima perkūnija su kri
tuliais, ryt — saulėta, bet vė
siau.

Saulė teka 5:20, leidžias 8:16.

Sritys, kur sovietai atsilieka 
nuo JAV

Dr. Kapitsa, esąs lojalus re
žimui ir vienas atominės plėt
ros Sovietijoje “tėvų", savo pa
žiūras dėstė dar š. m. vasario 
mėn. Maskvoje įvykusiame Mok 

’slo akademijos posėdy. Dabar 
•tos pažiūros paskelbtos šiomis 
dienomis išėjusiame žurnale 
“Voprosy Filozofiji” (Filosofi
jos klausimai).

Kapitsa, nurodęs, kad sovie
tai, palyginus su JAV, esą pa
siekę “beveik vienodą lygį” į- 
vairiose srityse, priduria, kad 
jie atsilikę technologijos plėt
roje ir dėl to “darbo našumas 
pas mus nėra pasiekęs JAV-bių 
lygio”.

Jis skatino daugiau susido- 
' mėti jaunimo “revoliucija” Va- 
’-karuose. Maskva, kaip pastebė
ta, nuo balandžio m. žymiai su
stiprino “ideologinį darbą”. Be 
to, vis ryškėja jos nusistatymas 
prieš Vakarų siūlomus kultū- 

’ros ryšius.

Vengrai trokšta
laisvo žodžio

Washington. — Laisvosios E- 
ropos Radijas paskelbė, kad Ven
grijos gyventojai norėtų išgirsti 
daugiau žinių iš Vakarų pasau
lio ir jie pageidautų skaityti Va
karų spaudą. Tas Radijas turėjo 
pasikalbėjimą su Vengrijos ži
nių agentūros direktorium dr. 
S. Barcs.

Kodėl neinformavo apie invaziją?
Jis buvo paklaustas: kodėl 

Vengrija, Čekoslovakijos invazi
jai įvykus, pradžioje nieko apie 
ją neinformavo, nors invazijoje 
dalyvavo ir vengrų kariniai da
liniai?

Jis pripažino: žinių nebuvo tei
kiama per 48 valandas. Atsaky
mas, kuriam retas kas patikėtų: 
buvo sunku susisiekti su agentū
ros korespondentu Prahoje, be 
to, iš Vakarų gauti pranešimai 
buvę “provokacinio pobūdžio”.

Šiuo metu patys didžiausi 
JAV miestai, turį merus — neg
rus, yra Cleveland, Ohio, ir Ga
ry, Ind. Washingtono, sostinės, 
miesto galva taip pat yra juo
dasis — W. Washington.

Thomas Bradley. negras, didysis 
Yorty varžovas Los Angeles mero 
rinkimuose, turėjęs vilčių būti iš
rinktas. Jis gavo 43% balsų, tuo 
tarpu miesto negrų gyventojų 
skaičius siekia 17%.



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 29 d.
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CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
Pas malonius youngtowniečius 

kovo 30 d. įvyko vyčių centro 
vald. posėdis, kurį malda atida
rė centro valdybos pirm. dr. prof.
J. Stukas. Sveikino savo kolegas 
centro valdybos narius, namų 
savininkus V. ir St. Pavius ir sve
čius. O svečiais buvo 79-tos kuo
pos pirmininkas P. Žagaras su 
žmona iš Detroito, M. Trai- 
nauskaitė ir Rožė Ona Sadaus
kaitė iš Clevelando. Kadangi į 
posėdį nebuvo atvykusi centro 
valdybos sekretorė Nancy Kobe- 
įaitė, jos pareigoms buvo išrink
ta St. Sankalaitė. Ji ir perskaitė 
paskutinio centro valdybos posė
džio protokolą, kurį prisiuntė se
kretorė N. Koberaitė.

Sekė centro valdybos narių 
pranešimai. Dr. prof. J. Stukas 
pastebėjo, kad jis dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės minėjime, 
atstovavo L. Vyčių organizaciją 
Rotary klubo susirinkime ir kitur.

Pirmasis vicepirmininkas pa
darė platų pranešimą apie savo 
veiklą. Cincinnati ir Los Angeles 
baigiamos suorganizuoti jauna- 
mečių vyčių kuopelės. Rugpiū
čio 24-30 d. Dainavoje bus jau
nučių vyčių savaitė.. Ragino ir 
suaugusius dalyvauti tose atos
togose. Dedąs pastangas, kad a- 
teinančiame seime būtų geri kal
bėtojai, kurie gvildentų, kaip ge
riau ir sėkmingiau būtų galima 
organizuoti jaunų lietuvių kuo
peles.

Antrasis vicepirmininkas Leo
nas Paukšta savo veiklos prane
šimą prisiuntė raštu. Iš prane
šimo matėsi, kad Illinois-India- 
na apygarda buvo surengusi di
dingą metinį Lietuvos Prisimini
mų pokylį vasario 9 d. Tame 
pokylyje dalyvavo ne tik eiliniai 
nariai, bet ir aukšti svečiai. Bu
vo ten Alfonsas Wells, Illinois 
seimo atstovas Pranas Savickas, 
J. E. vyskupas Vincentas Brizgys, 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir daugiau žymių žmonių. 
Čia pažymėti asmenys bankete 
pasakė prasmingas kalbas.

Illinois - Indiana apygarda pa
minėjo Šv Kazimiero šventę ko
vo 2 d. Aušros Vartų Dievo Mo
tinos bažnyčioje šv. Mišias at
našavo vysk. V. Brizgys. Mūsų 
Leonas savo pranešime dar pa
minėjo, kad jis rašinėja į “Vytį” 
straipsnelius, raginančius steng
tis verbuoti naujus narius mūsų 
organizacijai. Už suradimą nau
jų narių bus duodamos dovanos.

Trečiasis vicepirmininkas L. 
Švelnis pastebėjo, kad jis dedąs 
dideles pastangas suorganizuoti 
senjorų vyčių skyrių Connecticu- 
te, bet galutinį žodį tarti Longi
nas pažadėjo kitame centro val
dybos posėdyje.

Finansų tvarkytoja Elena Zi- 
meraitė pranešė, kad dauguma 
kuopų nario mokestį yra išrin
kusios, nors ir nepilnai. Bet dar 
yra penkios kuopos, kurios dar 
visai nieko nėra mokėjusios šiais 
metais.

Iš iždininkės St. Sankalaitės 
pranešimo buvo aišku, kad orga
nizacija stovi gana stipriai finan
siškai. Tai padrąsino paskirti 
50Q dolerių Chicagos vyčių na
mo skoloms sumažinti.

Garbės narių komisija pranešė, 
kad šiais metais nėra nė vieno 
kandidato į garbės narius. Taip 
pat buvo pranešta, kad su šiuo 
pasauliu persiskyrė uolus vytis 
ir ritualų komisijos narys a.a. E- 
duardas Danielius. Dr. prof. J. 
Stukui paprašius, visi posėdžio 
dalyviai sustojo ir sukalbėjo mal
dą ųž a.a. Eduardo sielą.

“Vyčio” redaktorė Irena San- 
kutė padarė savo nuoseklų pra-

rių čekį už kalėdinius pasveikini
mus per “Vytį. Dr. prof. J. Stu
kas padėkojo Irenai už čekį ir pa
gyrė ją ir jos štabą už pažangą 
žurnalo išleidime ir jo turinyje.

Stipendijų komisijos praneši
mą padarė dr. prof. J. Stukas. 
Kuopos, kuriose yra gabesnių 
studentų, privalėtų nedelsdamos 
pranešti apie juos stipendijų ko
misijai.

Spaudos komisija, kurią suda
ro Pranas Vaškas ir J. Sadaus
kas, nusiskundė, kad mūsų lietu
viška spauda mažai vietos teuž- 
leidžia rašiniams apie vyčius, 
nors senosios kartos skaitytojai 
jų labai pasigenda (“Draugo” 
tedakcija čia nori pastebėti, 
kad visiems įmanomai parašy
tiems pranešimams apie vyčius 
visada randa vietos laikrašty)-

Yra jaunimo organizacijų su
daryta komisija, kuri ruošiasi 

vykt Romon pas šv. Tėvą Paulių 
VI. Pradžioje į šį darbą buvo 
įsijungusi ir L. Vyčių organiza
cija. Ją atstovavo vytė Rožė Ona 
Sadauskaitė. Ji šiam posėdžiui 
pateikė nuoseklų pranešimą apie 
organizacijos vyriausia vadovy
bė, išklausiusi šį pranešimą, nu
tarė dėl susidėjusių aplinkybių, 
iš jaunimo organizacijų sudary
tos komisijos išstoti.

Buvo perskaitytas Loretos Stu- 
kienės laiškas, kuriame ji ragi
na vyčius daugiau susirūpinti a- 
teinančiu seimu. Visos kuopos ir 
senjorų skyriai turėtų prisiųsti 
gausias delegacijas ir nepašykštė
ti pasveikinimais paremit 56-jo 
seimo rengėjų darbus.

Apie Vidurinių valstijų apy
gardos veiklą platų pranešimą 
padarė Vincas Pavis, tos apygar
dos pirmininkas. Apie Naujosios 
Anglijos apygardą pranešimą pa
darė A. Jaritis. Jų apygarda turė
jusi iškilmingą šventę, kurioje 
kun. Albinas Janiūnas atnaša
vo šv. Mišias ir pasakė pamok
slą. Visos iškilmės buvo perduo
tos per T.V. W.N.A.C. stotį. 
Gauta daug laiškų iš kitatau
čių, dėkojančių vyčiams už taip 
gražiai pravestą programą.

Posėdis įgaliojo vytį Praną Ža
garą parašyti kun. Kriščiunevi- 
čiui padėkos laišką už jo darbą 
būnant L. Vyčių organizacijos 
dvasios vadu ir už gražius bei 
pamokinančius straipsnius “Vy
tyje”.

Dar buvo iškelta mintis, kad 
organizacija turėtų apmokėti 
centro valdybos narių kelionių 
išlaidas, nes metų bėgyje jos su
sidaro gana didelės. Bet ar nege
riau būtų, kad posėdžiai būtų 
kiek suretinti ir vietoje keturių 
būtų tik du, o trečias prieš pat 
metinį seimą.

Posėdis baigėsi malda, kurią

Vysk. A. Deks'niui pagerbti Chicagoje vykdomojo komiteto posėdis, kuriame aptariami techniški paren
gimo momentai. Iš kairės: J. ,Evans, kun. P. Garšva, kun. I. Urbonas, kan. V. Zakarauskas, O. Gradins- 
kienė, M. Rudienė, A. Pužauskas, dr. L. Kriaučeliū-nas, dr. K. Bobelis ir F. Daukus. Nuotr. V. Noreikos

PARENGIMAI CHICAGOJE
Birželio 1 d. — ČALM abi

turientų išleistuvių vakaras 
Jaun. centre.

— K. Donelaičio mokyklos 
sporto ir dainų šventė Marijo
nų soduose, Clerendon Hills.

Birž. 7 — Jaunučio Puodžiū
no baleto stud. vakaras J. cen
tro salėje.

Birž. 8 __ Muziko A. Nako
muzikos stud. koncertas J. cen
tro salėje.

— L. M. K. F. Chicagos klu
bo rengiamas Dr. Vandai Tumė
nienei pagerbimo vakaras Jaun 
centre.

Birž. 15 d. — Balfo Chicagos 
apskrities piknikas.

— 11 vai. Jaun. centro salė
je kun. A. Saulaičio SJ primi
cijos, po jų vaišės.

— 1 vai. kun. Tado - Jono 
Degučio, OFM, iškilmingos pir-

sukalbėjo organizacijos garbės 
narys ir namų savininkas Vincas 
Pavis. Posėdžiui pasibaigus, vai
šingosios youngstownietės vytės 
ir vyčiai savo skaniai paruoš
tais valgiais ir gėrimais visus pa
vaišino ir nuoširdžiai visiems pa
tarnavo. Mažai mes tokių šeimi
ninkių teturime, kokios yra 
Youngstowno vyčių senjorų tar
pe. Tebūnie didelis ačiū jų vado
vei ir namų savininkei Stasei 
Pavienei ir visiems geraširdžiam 
(younstowniečiams vyčiams. .Šią

mos Mišios šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje.

Rugp. 31 — Švėkšnos gim
nazijos auksinio jubiliejaus iš
kilmės Jaunimo centre.

Rūgs. 20 d. — Pianistės Ju
lijos Rajauskaitės koncertas 
Jaun. centre. Ruošia Liet. mo
terų kl. fed. Chicagos 'klubas.

Rugp. 31 — “Draugo” gegu
žinė (piknikas) Bučo darže.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda Jau
nimo centre.

Spalio 4 d. — Brighton Par
ko LB apylinkės tradicinis ru
dens linksmavakaris B. Pakšto 
salėje.

__ Sol. Dalios Kučėnienės
liet. dainų ir arijų rečitalis 
Jaun. centre.

— V. D. šaulių kuopos rudens 
balius Vyčių salėje.

Spalio 11 d. — Chicagos Ang
lijos liet. klulbo tradicinė meti
nė vakarienė B. Pakšto salėje.

— Jaunimo literatūros kon
kurso premijos įteikimo paren
gimas Jaun. centre.

Spalio 12 d. — Vaikų litera
tūros šventė Jaun. centre. Ruo
šia “Eglutės” rėmėjų talka.

Spalio 18 d. — Vyt. Miačemio 
kūrybai skirtas vakaras — kon
certas, minint 25 m. mirties su
kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Korp! Šatrija.

Spalio 19 d. — šv. Kazimiero

dicinis metinis linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Chicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Ave.

Lapkr. 16 d. 4 vai. po p. — 
Mykolo Sleževičiaus 31 m. mir
ties sukakties minėjimas Jauni
mo centre.

Lapkr. 22. _  DLK Birutės
dr-jos Chicagos skyriaus tradi
cinis balius — koncertas Jaun. 
centro salėje.

Nettuno — Garsioji Nettu- 
no šventovė, kurioje randasi 
stefauklingas Dievo Motinos pa 
veikslas ir yra palaidota jauni 
mo globėja šventoji Marija 
Goretti, po ilgesnės pertraukos, 
pravedus reikalingus atnaujini
mo darbus, iškilmingomis pa
maldomis atidaryta Dievo kul
tui ir maldininkų lankymui.
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padėką reiškia posėdžio dalyviai: . .. , • •
dr. prof. J. Stukas, St. Vaitkus, L.' '“S““?
Švelnis, St. Sankalaitė, E. Zime-
raitė, “Vyčio” redaktorė Irena
Sankutė, garbės nariai P. Vaškas, 
J. Sadauskas ir A. Naritis, Pranas 
Žagaras su žmona, M. Trai- 
nauskaitė ir Rožė Ona Sadaus
kaitė.

Senelis

PAGERBTAS MŪSŲ 
PIRMININKAS

Latvių pasaulio federacija ir 
Amerikos latvių sąjunga pagerbė 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
centro valdybos pirmininką dr. 
Jokūbą Stuką už jo veiklią para
mą ir pastangas tarptautinio tei
singumo ir laisvo apsisprendi
mo teisės visiems žmonėms klau
simą keliant. Sidabrinis “Pro Me- 
rit” medalis ir pažymėjimas tų 
organizacijų vardu buvo jam į- 
teiktas praeitų metų lapkričio 18 
dieną. Dr. Stukas yra Tarptauti
nės prekybos instituto direktorius 
Seton Hali universitete. V.

jaus banketas Marijos aukš. 
mokyklos salėje.

Spalio 25 d. — LB Marąuette 
Parko apylinkės linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Sportininkų pobūvis Jau
nimo centre.

— ALIAS moterų pagalbinio 
vieneto pobūvis Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 2 d. — Marijonų ben
dradarbių Chicagos apskr. žai
dimų popietė vienuolyno svetai
nėje.

Lapkr. 8 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje Švyturio ba 
liūs B. Pakšto salėje.

— K. Donelaičio lit. mokyki 
los tėvų komiteto ruošiamas 
metinis balius. Inn Motion sa
lėje.

Lapkr. 9 — Anglijos liet. klu
bo literatūros ir dainų vakaras 
Jaunimo centre.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra-

New Glarus, Wisc., vietovėje vie
na protestantų bažnyčia prie durų 
iškabino plakatą, kviesdama eiti ir 
sėdėt bažnyčioje. Tokių sėdėtojų 
nu Miami Beach, Fla., Ji yra North 
dabar gausu įvairiose mokyklose.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 ▼. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Re*, telef. VVAlbrook K-5O7A

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tet 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, IUinoia

Apolio 10 erdvėlaivis ant Priuceton lėktuvnešio Pacifike. Kaip iš šalia stovinčio žmogaus matyti, erdvė-

Ofisas 3148 VVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo l iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak, nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 03rd Street
Kampas G3-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar.
Ofiso telef. 476-4042 

Resid. tel. VVAlbrook 5-3048

• Redakcija straipsnius tai- 
S so savo nuožiūra. Nesunau 
g dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iŠ anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turini neatsako. Skelbimų

• Redakcija dirba kasdien
8-30 __ 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

■

Administracija dirba kas £

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., kėtv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

275J VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk- 

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. I MEŠKAUSKAS

gydytojas ir chirurgas
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina alus. Pataiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIPAl'S IJOOS 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Nainy 925*7697
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Ave.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. , PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo B lkl 8 v.v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 lkl i 2 vai.: arba susita

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Utį 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso tr buto tel. OLymplo 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tek ofiso Ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 val. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
S®ECIALISTfi 

MEDICAL, BUILDING 
7156 Soutb VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvirt Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai p p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p šeštad
11 vai. ryto lkl 3 vai. p p

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—-8 vai. 
antra ir penikt. 1—4 vai.

Priiminėja tik susitarus.

9760 So., Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad, nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel, REUanoe 5-4410

Rez. GltovehlU 6-0617 
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 va 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p. 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr chirurgijao«sas 2750 VV. 71st Strjf,
Telefonas *— 925-8296

Valandos: 2—8 v. y. penktad. 10__ i
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. vi
l-">• sąru: jy&y*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTER
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 
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Atminimai, žygiai ir

LAIKO PERGALĖ
Mirusiųjų dieną, keliant vė

liavas, amerikiečių kariniai vie 
netai palydi jų pakėlimą šūvių 
salvėmis, šiaip jau ši diena y- 
ra tylos ir susikaupimo diena 
ir karo korespondentas O’Ga- 
ra savo eilėraštyje sako, kad, 
jei trimitui tą dieną reikia 
skambėti, tegu jis skamba ty
liai, kad amerikiečiai kariai ga
lėtų ramiai ilsėtis. Tačiau mū
sų lietuvių kariai ir mirusieji 
Už laisvę tegali ilsėtis ramiai 
tik tada, jeigu mes netylime, 
jeigu šaukiame ir rodome pa
sauliui, kad laidojama gyva 
tauta, negalinti puoselėti savo 
laisvės ir savo kultūros, ne
galinti net lietuviškos enciklo
pedijos savo krašte išleisti, ne
galinti nei laisvai melstis, nei 
laisvai pagerbti žuvusiųjų už 
savo krašto laisvę.

Laikas nuneša ir užkloja 
daug sunkių momentų ir va
landų. Mums nebeatrodo iš lai
ko ir vietos noutolių nei tos 
kovos šiurpios, nei pati krašto 
okupacija tokia baisi, mums at 
rodo, kad gyventi galima. O 
tačiau priespauda tebėra ir net 
už priminimą, kad seniau Lie
tuvoje buvo daugiau klierikų, 
trys kunigai buvo nubausti. 
Kai mes kalbame apie miru
siuosius, turime atsiminti ir 
ne tik tuos, kurie fiziškai mi
rė, bet turime liudyti, kad 
tūkstančiai tebėra g\vi palai
doti Sibiro tudrose, iš kuriu jie 
negali išvykti. Jie buvo išleisti 
iš kalėjimų su sąlygą, kad ap
sigyvens tuose Sibiro plotuose 
ir užmirš tėvynę. Ir tiems tūk
stančiams okupantas nenusiun 
čia nei pirmaeilių solistų, ne
siunčia jiems knygų ir nesi
rūpina, kad jie ten nutaus. 
Tūkstančiai lietuvių atskirti 
nuo savo krašto ir dešimtys 
tūkstančių kapų Lietuvoje y- 
ra pasmerkti užmiršimui, nes 
okupantas nenori kad būtų 
prisiminti kovoje už laisvę žu
vę.

Okupantas gerbia tik žuvu
sius pavergėjo kanus ir jų ka
pams neleidžia užželti žole. 
Partizanų kapai niekinami ir 
neleidžiama apie juos teigia
mai kalbėti, i-leidžiamos kny
gos, tariamai atsk! irsti jų pik
tus darbus. Tačiau tuose ko
munistų skelbiamuose sąrašuo
se didžioji žuvusiųjų dalis yru 
vadinami liaudies gynėjai, tai 
reiškia okupanto talkininkai. 
Kautynėse galėjo žūti ir vai
kų, bet nežinia nuo kieno kul
kų, ne retai net nuo pačių ko

Spaudoj ir gyvenime

KOKĮ UNIVERSITETĄ PASIRINKTI?
Los Angeles mieste Ant. Skiriaus 

leidžiamas laikraštis “Lietuviai A- 
merikos Vakaruose” savo 5 n-ry ve
damajame rašo:

“Mūsų mokslus einąs jaunimas 
jau dabar turi apsispręsti, kur ir ką 
jis toliau studijuos. Daugelis valsty
binių mokyklų yra smarkiai už
krėstos komunizmu, kraštutiniu li
beralizmu. Bolševikuoją profesoriai 
yra užėmę svarbias pozicijas, ir juos 
sunku iš ten iškrapštyti. Nors tai
syklės sako, kad jie negali skleisti 
savo filosofijos, bet jie moka tai ap
eiti — jie parenka jaunimui atitin
kamą literatūrą, apie kitokias ideo
logijas kalba su panieka, jie suėji
muose ir net namuose “šviečia” jau
nimą, jie net tą jaunimą suorgani
zuoja j SDS kuopeles, juos nudvasi- 
na, nususina, apželdina, aprūpina 
nemokamai narkotikais, Įspaudžia į 
rankas plakatus ir išstumia j de- 
nonstracijos. Tokių situacijų turėjo
me San Francisco, San Fernando 
Valley ir kt. kolegijose.

Protingiau galvoją tėvai savo vai
kų neleidžia i valstybinius univer
sitetus, bet parenka žymesnes pri
vačias mokyklas. Žinoma, čia daug 
brangiau kainuoja, bet kas mums 
svarbiau, ar doleris, ar vaiko ateitis? 
Kas, kad tu sutaupysi 5 ar 10 tūks
tančių daugiau, o vaikai nueis į 
narkotikų pataiso, uamus, į “lais

munistų, kad sukeltų pasipik
tinimą partizanais. Tačiau ku
rie žuvo nuo partizanų yra tie, 
kurie nešė komunistinę prievar 
tą, kurie nešė tamsą, kad Lie
tuva negalėtų be vyresniojo 
brolio ruso nei knygų spaus
dinti, nei laikraščių leisti, nei 
savo mirusiųjų gerbti.

*
Visi žuvę kovose, mirė ka

lėjimuose, Sibiro tremtyje ar 
pagaliau bėgdami nuo karo 
fronto — yra komunizmo, lie
tuvių tautos okupanto, aukos.

Neseniai pasirodė knyga a- 
pie šokėją Duncan, kuri Pa
ryžiuje dėvėdavo ilgą raudoną 
šaliką ir kartą tas šalikas, ap
sisukęs apie automašinos ra
tą, ją pasmaugė. Taip komu
nistinis raudonas šalikas, ko
munistinė diktatūra smaugė ir 
tebesmaugia laisvas tautas ir 
paskirus asmenis. Daug kas 
pasikeitė, daug ką užnešė lai
kas, bet negali laikas žmogaus 
pripratinti prie vergijos ir ne
gali laikas užželdyti kapų tų, 
kurie kovojo už laisvę.

Šiandien nedaug kas begali 
įsivaizduoti, kad taip yra. o 
tačiau yra faktas, kai ateina 
kas tavo namų grobti ir tu gy- 
niesi, plėšikas tave vadina ban 
ditu. Komunistai banditais va
dina lietuvius, kurie kovojo už 
savo krašto laisvę, už spauda, 
už laisve kalbėti, rašyti ir mel
stis. Nežmoniškas vertybių per 
kainavimas, rodos turėti) su
krėsti pasaulį, bet patogumo ir 
nenoro užsiangažuoti momen
tai nustelbia tiesą. Jei kas ir 
bando užmiršti, kad kitos tau
tos verčiamos gyventi užda
ro narvo gyvenimu ir negali 
net savo miniš’ųjų minėti, tai 
mes negalime to užmiršti.

Kai kurie amerikiečių laik
raščiai rašo su užuojauta, kad 
Baltijos tautos užsmaugtos ir 
miršta, bet mes tiem draugam 
ir taip pat priešam galim pa
sakyti, kad Lietuva dar te
bėra gyva.

Stovėdami prie savo mirusių 
ir žuvusių kapų, neužmirškime 
jų žygių, ne vien tik apgailė
dami jų mirtį, bet ir įvertinda
mi jų auką, kuri taip pat ir 
iš mūsų reika'auia tos aukos 
tęstinumo, nors ir ne pačia 
aukščiausiąja kaina. Susikau
piame prie mnusių ne todėl, 
kad dūsautume, bet kad atsi
mintume, jog įeikia kovoti už 
vertybes, kurių nenugali lai
kas, anot poetės, mūsų gyve
nimo laivui beplaukiant negrį
žimo kryptimi. Al. B.

vų namų” bendrabučius arba tie
siai komunistų pinkles. Čia svar
bu ne tie keli tūkstančiai, bet jauno 
ėmogaus ateitis, visas jo gyveni
mas.” J. Daugi.

— Amerikoje 8,400,000 as
menų gauna pašalpas. Pašal
pas (welfare) gaunančių skai
čius dvigubai daugiau auga 
negu gyventojų skaičius.

Astronauto Cernan žmona Barba
ra, šypsosi vyrui sėkmingai grįžus
jS lfiliPiiou eiMįusana,

Apolio 10 astronautai Stafford. Young ir Cernan tik ką sugrįžę iš erdvių. Jie be abejo labai daug ką 
turės pasakyti į mėnulį skrendančiai Apolio 11 įgulai.

PRISIMINKIME PIRMUOSIUS 
NEPRIKLAUSOMYBES METUS

Savanorių - kūrėjų auka šaukiasi įvertinimo

Penkiasdešimt metų skiria 
mus nuo pirmųjų Lietuvos ne
priklausomybės metų. Per tą lai
ką daug vandens Nemunas nu
nešė į Baltijos jūrą, per tą lai
ką lietuvių tauta pergyveno 
daug džiaugsmingų ir daug liūd 
nų dienų. Vieni pergyvenimai 
palieka dfdelį įspūdį ir ilgai pa
silieka žmogaus atmintyje, kiti 
— užmirštami. Galima viską 
užmiršti, bet negalima užmiršti 
1919- jų ir 1920-jų metų. nes tik 
tie metai išvedė lietuvių tautą 
į pasaulinę areną.

Praėjusiais metais, švęsdami 
50-ties metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimo sukaktį, tuos metus 
buvome pavadinę laisvės kovos 
metais. Geriau, man atrodo, bū
tų šiuos metus vadinti laisvės 
kovos meta’s. nes tik šiais me
tais sueina 50 metų nuo sunkios 
kovos už Lietuvos nepriklauso
mybę 1918 metų vasario 16-ji 
tai buvo tik Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskelbimo 
data, tai buvo galima sakyti, 
diplomatinės kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę pradžia.

Tikra ginklu kova už Lietu
vos nepriklausomybę prasidėjo 
tik 1919 m. Tai kovai laimėti 
lietuvių tauta turėjo pralieti 
daug krau jo ir sudėti ant tėvy
nės laisvės aukuro daug gyvy
bės aukų. Vos nepriklausomy
bės saulei užtekėjus, keliolika 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų - 
savanorių turėjo amžinai už
merkti akis: vasario 8 d žuvo 
kovoje už Lietuvos nepriklauso
mybe pirmas savanoris Povilas 
Lukšys, vasario 13 d. žuvo ko
voje už Lietuvos nepriklauso
mybe pirmas karininkas — 1- 
mo pėstininkų pulko vadas An
tanas Juozapavičius, vasario
10-13 d. žuvo nelygioje kovo-

KELIONE Į ROMĄ liaupsinti ir kelti j padanges visas šias italų ir jų že
mės grožybes — apie tai jau daug straipsnių, knygų pri
rašyta, poetų eilių prieiliuota...

Vienas mano pažįstamas išsitarė su doze pašaipos, 
kad Italija turtinga dangaus saule, jūrų vandeniu, vulka
nų padermės uolena, istorinių paminklų laužu ir jos gy
ventojų darbštumu iki dolce farniente (gera nieko ne
veikti). Atrodo, daug čia jo nesuklysta.

Bet kas norėtų geriau pažinti italus, jų praeitį, 
turistų antplūdžio priežastis, tepaskaito įdomiai ir pa
traukliai parašytą italo Luigi Barzini studiją “The Itali- 
ans”, išleista šešiomis kalbomis.

Mano lankymasis Italijoje ir bendrai Europoje bu
vo daugiau praktiško pobūdžio: aplankyti ten su šeima 
įsikūrusį sūnų Algirdą, keletą senų draugų bei pažįsta
mų ir atspausdinti miškininkystės žurnalą “Girios Ai
dą” (sukaktuvinį 25-26 numerį). Dėlto ir buvojimo ten 
laikotarpis (spalio-sausio mėn-) supuolė su turistu ato
slūgiu.

Be mano aprašytų “kelionės įspūdžių Europon” 
(nuo Chicagos iki Romos), tilpusi “G.A.” (žr. 116-120 
psl.), negalvojau daugiau ką rašyti, bet, begrįžtant ir 
sugrįžus j namus iš draugų bei pažįstamų gavau visą ei
lę paklausimų, į kuriuos turėjau atsakyti. Manau, kad 
dalis jų yra praktiško ir visuomeniniai lietuviško pobū
džio ir verti viešumon iškelti. Taigi pateiktų man pa
klausimų forma stengsiuosi į kai kuriuos jų trumpai ir 
glaustai atsakyti.

— Gal malonėsi plačiau nušviesti kelionės sąlygas 
į Europą ir pačioje Europoje, kaip pavienio keliaunin
ko? Kuriose Europos vietovėse teko ilgiau apsistoti? 
Tamsta minėjai, kad vykai atlankyti gūay Algirdą, pa-

VINCAS ŽEMAITIS

Jei sena patarlė — visi keliai veda į Romą — ti
ko romėnų imperijos laikams, kai Roma tapo krikščio
nybės lopšiu, iš kur ji paplito po platų pasaulį, tai šimt
mečių eigoje tie keliai iki šių dienų nevien sausumoje, 
jūroje, bet vėliau ir ore vis daugėjo, plėtėsi, kryžiavosi, 
kad paskutiniu laiku Roma — popiežiaus (Vatikanas) 
ir Italijos valstybės sostinė pasidarė daugeliu atvejų vie
nu iš patraukliausių naujosios Europos kampelių-

Pati Italija savo turtingos praeities išlikusiais isto
riniais paminklais, ištaigingais rūmais, puošniom bažny
čiom, bazilikom, meno ir dailės turtais, muziejais, savo 
švelniu klimatu, gražiais gamtovaizdžiais, žydro dangaus 
ir jūrų vandenų supamais pakraščiais, savo veikiančiais 
vulkanais (Vezuvijus, Etna), dar labiau katalikų Bažny
čios religiniu centru iš buvusio seniau daugiau keleivių- 
maldininkų krašto labiau virsta ne tik europiečių, bet 
amerikiečių ir kitų pasaulio dalių turistų, mėgiama lan
kyti šalim — turizmo centru.

Kasmet didėjantis turistų skaičius Italijoje tai vaiz
džiai patvirtina. Jei, sakysim, metinis jų skaičius apie 
1950-tuosius metus siekė 10 milijonų, tai šiandien jis žy
miai viršija 20 milijonų ir jei sąlygos liks palankios, už 
dešimties metų pasieks 30 milijonų, o už kitos dešimties 
gali viršyti 40 milijonų, kas prilygtų visos valstybės gy
ventojų kiekiui. Iš tiesų svetimi turistai, palieką krašte 
svetimos valiutos, yrą tiesiog, mana, krintanti italams iš 

dangaus.

J. KAPŠYS

je prie Jiezno miestelio 18 sa
vanorių, kovo 18 d. buvo vokie
čių spartakininkų nukautas sa
vanoris Pranas Eimutis. O kaip 
neprisiminti kitų tų metų mėne
sių, kitų kovų, kada tūkstančiai 
lietuvių karių buvo sužeista ir 
labai daug kovotojų žuvo už 
Lietuvos nepriklausomybę. Pri
siminę tuos sunkius kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę me
tus, negalime neprisiminti ir ne
pagerbti visų Lietuvos kariuo
menės kūrėju - savanoriu, kurie, 
niekieno neverčiami, tik tėvy
nės meilės vedami palike, anot 
poeto Maironio arkia knyga. 
Ivrą. ėio i kovą. liejo kraują ir 
žuvo. Lietuvos kariuomenės kū
giai - savanoriai suvaidino 1919 
metais bene svarbausią vaidme
nį Tik iu dėka buvo realizuo
tas vasario 16-s’os aktas. Taip 
pat reikia prisiminti sunkiai su
žeistųjų ir jau mirties aafo'irioie 
esančiu žodžius - “mirštame, kad 
jūs gyventumėt”. Taip. tik ko- 
Voiusūi ir žuvusių už Lietuvos 
'nenriklausomvbe dėka mes 
džiaugiamės laisvu gyvenimu.

Gaila, kad net ir iš senesnio 
amžiaus žmonių, net ir intelek
tualų lūpų galima išgirsti žo
džius. kurie labai užgauna sa
vanorių tėvynės meilės jausmus 
būtent, kad stoiote savanoriais 
i kariuomenę dėl to. kad jums 
buvo žadėta duoti žemės. Tai 
iš tikrųjų labai savanorius pa
žemina ir užgauną žodžiai 'Pie
ša, Lietuvos vvriausvbė žadėio 
duoti žemės, bet reikia atsaky
ti į klausimą, kada tas pažadas 
buvo duotas. Atsakymas, pagrįs 
tas fa!Rtu. gali būti tik vienas. 
Lietuvos vvriausvbė ‘nutarė duo 
ti savanoriams žemės tada. kai 
jau buvo kariuomenės eilėse

daug tūkstančių savanorių. Tie 
savanoriai ir nesapnavo apie 
kurį nors materialinį atlygini
mą. Jie stojo į kovą tik tėvy
nės laisvės meilės vedami, juos 
viliojo ne 12 ar 15 hektarų že
mės plotas, bet tėvynės nepri
klausomybė. Jie, stodami į ko
vą, galėjo tikėtis rasti kovos 
lauke tik amžino poilsio vietą, 
kuriai paprastai skiriama ne 
hektarai, bet tik du kvadratinia’ 
metrai. Daug kovotojų tos “ne
žadėtos” žemės plotą ir yra ga
vę.

Taigi visi, kurie kovojo už 
Lietuvos nepriklausomybę ir bu
vo pasiryžę auaoti viską, verti 
didelio dėkingumo ir pagarbos 
Taip pat prisiminkime bei pa
gerbkime ir tuos. kurie sugebėjo 
uždegti ir neleido užgesti tėvy
nės meilės ugnelei savanorių šit 
dyse. Ypač dekime tėvynės mei
lės ugnelę mūsų jaunimo šii- 
dvse ir priminkime jiems, kad 
pirmieji nepriklausomybės me 
tai — tai šaltinis, iš kario irgi 
galima pasisemti daug stipry
bės.

Juk visiems — jaunimui ir se
nesnio amžiaus žmonėms — tu
rėtų būti aišku, kad, nepaisant, 
kokia būtų tarptautinė politinė 
padėtis, nepaisant palankiausių 
išsilaisvinimo iš komunizmo ver 
gijos sąlygų, Lietuvos nepr klau 
somybė nenukris iš dangaus. 
Gali būti taip, kaip buvo ir pir
maisiais nepriklausomybės me
tais. kad mūsų “mylimieji” kai
mynai gali vėl pareikšti savo 
pretenzijas: šiaurės kaimynas 
sakvs “Mažeikiai ir Palanga — 
mūsų”, o pietų kaimynas — 
“Viln;us ir Vilniaus kraštas — 
mūsų” ir pan. Taigi, kaip 1919 
metais, reikės pasiryžimo, rei
kės kovoti, reikės aukotis. Ta

Šios mano kelionės įspūdžių nuotrupos, skirtos ne- keitusi tarnybą iš Valstybės departamento (Washing-
ton, D.C.) į Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio orga
nizaciją Romoj. Įdomu, kas tai per organizacija, kokie 
jos uždaviniai ir kokią valstybę jis ten atstovauja? Gal, 
ten besilankant, pavyko užmegsti su ja artimesnį kon
taktą?

— Numatytą pradžioje tiesioginę lėktuvu kryptį iš 
New Yorko per Lisaboną Romon pakeičiau man pato
gesne ir pigesne kryptimi iš New Yorko per Islandiją į 
Liuksemburgą. North Icelandic Loftleidir oro linija siū
lė nuskraidinti ten ir atgal už 319.00 dol-, be to, už sumo 
kėtus ekstra 15 dol- norintieji galėjo būt iš Islandijos ora- 
uosčio Keifjavik autobusu nuvežti j sostinę Reykjavik 
(atstumas apie 50 km.), vienai parai apgyvendinti lėk
tuvų kompanijos moderniam viešbuty, tris kartus paval
gydinti, autobusais pavažioti po Reykjavik apylinkes.

Atsitiko tą naktį dėl darbininkų streiko N. Yorke 
lėktuvui šešias valandas pavėluotai išskristi, dėl to Reyk- 
javiką pasiekėm tiek pat laiko vėliau. Sakoma, nėra to 
blogo, kad neišeitų geran, taip ir čia. Buvo man progos 
išsiderėti palikti viešbuty beveik dvi paras ir su iš įvairių 
Europos kraštų turistų grupe aplankyti Heklos vulkano 
apylinkėje garsiuosius Islandijos geizerius, karšta van
dens srove (fontanais) trykštančius iš žemės. Verdantis 
geizerių vanduo nuvestais vamzdžiais apšildo šimto 
tūkstančių gyventojų moderniškai išstatytą Reykjavik 
miestą. Jame gyvena apie pusė salos gyventojų. Atrodo, 
jei sala būtų arčiau Sovietų Rusijos, neabejotinai ji būtų 
okupuota ir paversta jų kolonija, žinoma, kaip įprasta 
pirma pareiškusi didelį norą ir pasitenkinimą tapti “lais
va, nepriklausoma” būtinai “socialistine” Sovietų Rusi
jos respublika.

(Buo daugiau)

ĮTARTINI UŽPUOLIMAI 

ARGENTINOJE
Puola kareivines ir ginklų sandėlius 

K, KLASTAI TSKAS
Paskutiniu metu Argentinoje 

atsirado eilė užpuolimų, kuriuos 
vietos gyventojai “vaiduokliš
kais” vadina. Užpuldinėjamos 
kareivinės ir ginklų sandėliai. 
Nurodoma, kad tokie užpuoli
mai turi politinį ir psichologinį 
pobūdį: kaž kas kam tai ruošia
si, ginkluojasi. Keliamas klau
simas, ar šiuos užpuolimus vyk
do komunistai, peronistai, ar... 
Pastarasis “ar” ir yra tas vai
duoklis, kuris, gal būt, slepia
si kariuomenės eilėse. Užpuoli
mai tikrai paslaptingi; tardymai 
veda į paslaptingus kelius, ta
čiau ligi šiol tikresnių pėdsakų 
nepavyko nustatyti. Keletas to
kių užpuolimo pavyzdžių.

10 vai. vakare sostinės Bue
nos Aires miesto EI Mundo ra
dio stotin įsiveržė 4 ginkluoti 
vyrai. Jie pareiškė norą per ra
diją paskelbti vieną revoliucinį 
atsišaukimą, kuris esąs įkalbė
tas į juostą. Stotyje buvę 3 tar
nautojai negalėjo priešintis, tuo 
labiau, kad į jų galvas buvo į- 
remti revolveriai. Bet kada už
puolikai bandė juostą transliuo
ti. ji neveikė. Neturėdami kitos 
išeities, užpuolikai surišo tar
nautojus ir patys ramiai pasi
šalino. Kas jie buvo? Prieita iš
vados, kad jų aparatas buvo 
kieno nors tyčia pagadintas, ir 
kad jie norėjo tik sukelti triukš
mą, apie kurį vėliau rašytų 
spauda ir skelbtų radijas. Iš ki
tos pusės keista, kad užpuolikai, 
planuodami užpulti kareivines, 
pirmiausia apmėto akmenimis 
sargybinius. Kartais atsitinka 
taip, kad užpuolikai pradeda

sunki kova už Lietuvos nepri
klausomybę bus pavesta jauni
mui ir tos kovos našta guls ant 
mūsų jaunimo pečių. Ruoškime 
jaunimą tai kovai dabar (čia 
geras talkininkas gali būti Šau
lių sąjunga).

Kiekviena proga pagerbkime 
kovojusius ir žuvusius už Lietu
vos nepriklausomybę, kad mūsų 
iaunimas tai matytų ir neturė
tų jokio pagrindo sakyti: kai 
reikia kovoti ir mirti, tai mes 
reikabngi ir mus gerbia, o kai 
laisvė iškovota, tai mes būsime 
iau nebereikalingi ir... užmiršti. 
Neduokime nė mažiausio pagrin 
do jaunime tokiai minčiai bręs
ti. šių dienu jaunimas nesiten
kina žodžiais bet nori faktų, 
jaunimas, gal būt, ir ne viską 
pasako, bet viską mato.

Taigi neužmirškime ir neto
limos praeities faktų. Visada 
prisiminkime pirmuosius nepri- 
klausomvbės metus ir gerbkime 
kovojusius už Lietuvos nepri
klausomybę.

belstis į kareivinių duris, pake
lia didelį triukšmą ir patys pra
deda bėgti; sargybos komanda, 
panikos apimta, išbėga užpuoli
kų ieškoti, tuo momentu per ki
tus atvirus įėjimus tie patys 
užpuolikai įeina į nesaugomas 
kareivines ir kas reikia pasiima.

Neseniai įvykęs užpuolimas 
“Tito Federal de Cordoba” bu
vo atliktas iš anksto apskai
čiuotu tikslumu ir greitumu. Čia 
užpuolikams pavyko pasigrobti 
didelį grobį įvairių rūšių gink
lų. Tai buvo tikrai artistiškas 
užpuolimas, kurį net geruose fil
muose nebūtų lengva pavaizduo
ti. Kito užpuolimo karinio fab
riko “Vilią Maria” atveju, nors 
taip pat buvo panaudota stai
gi užpuolimo taktika, kariuome
nės patrulių grupei atid&rius 
smarkią ugnį, užpuolikai turė
jo pasišalinti.

Dar kitas atvejis parodė už
puolikų gerai išdirbtą techniką. 
Gavosi įspūdis, kad užpuolikai 
priklauso gerai suorganizuotai 
ir turtingai grupei. Pažymėtinas 
svarbiausios kariuomenės bazės 
užpuolimas. Tada 5 vai. ryto 
prie kareivinių atvyko sunkveži 
mis pilnas kareivių ir pareika
lavo sargybos juos įleisti įva
žiuoti į kareivines. Iš sunkveži
mio išlipo kariška uniforma ap
sirengęs vyresnio laipsnio ka
rininkas ir, priėjęs prie sargy
bos viršininko, pareiškė, kad jis 
su savo daliniu perima sargy
bos pareigas. Kai sargybos vir
šininkas atsisakė tai padaryti, 
išlipę iš sunkvežimio kareiviai 
atstatė į juos ginklus; jie nu
ginklavo sargybą, pasiimdami 
visus jos ginklus ir visa ką ra
do jiems naudinga. Po to ra
miai pasišalino. Kiek vėliau už 
kelių kilometrų pakelėje rastas 
paliktas tuščias sunkvežimis su 
karinėmis uniformomis, kurias 
užpuolikai naudojo. Šis užpuo
limas rodo, kad užpuolikai ge
rai žinojo ne tik kareivinių vie
tą ir padėtį, bet žinojo, kur yra 
sukrauta nemaža ginklų ir šaud 
menu atsarga. Deja, jie jų ne
rado, nes dieną prieš tai ginklų 
atsargas buvo pervežtos į kitą 
vietą. Faktas, kad užpuolikai 
mokėjo prisistatyti kaip tikri 
kariškiai, mokėjo naudoti gink
lus; jų veiksmai buvo tiks
lūs ir šaltakraujiški. Aišku, kad 
.jie turėjo priklausyti pas’turin- 
čiai organizacijai, nes galėjo nu
sipirkti sunkvežimį ir galėjo už
puolikus aprengti kariškomis 
uniformomis, išmokyti kariškos 
laikysenos, o gal “pasisamdyti” 
ir tikrų kareivių. Sunkvežimis 
nebuvo žaliai dažytas, kaip kad 
yra kariuomenėje, bet buvo pa
dengtas žaliu popierium ir at-
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ĮVYKSTA š. M. BIRŽELIO MĖN. 1 D. (SEKMADIENĮ)
TĖVŲ MARIJONŲ SODUOSE

CLARENDON HILLS, ILLINOIS 
V. --- ---------------------------

Programoj dalyvauja: Aukštesni osios ir žemesniosios lituanistiniy 
mokyklų mokiniai. Šventės pradžia 1 vai. p.p., programos pradžia 
2 vai. p.p. Visuomenė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti.

____________________________________________________________

DETROITO ARKIVYSKUPIJOS 
SINODUI PASIBAIGUS

VYTAUTAS KUTKUS

m. kovo 30 d. 7 vai. vak. 
Detroito miesto centre, Cobo sa
lėje, dalyvaujant apie 7000 ku 
nigų, vienuolių ir pasauliečių, 
buvo baigtas beveik prieš trejus 
metus prasidėjęs Detroito ar
kivyskupijos sinodas. Salės vi
duryje apsuptas raudonu ki
limų buvo įrengtas moder
niškas altorius. Chorui ir vi
siems susirinkusiems giedant, iš 
kilmingoj procesijoj įėjo 17 ku
nigų, vyskupai pagelbininkai 
Joseph Breitenbeck, Thomas 
Gumbleton, Walter Schoenherr 
ir dabar jau kardinolas John 
Dearden. Jie visi drauge kon- 
celebravo šv. Mišias.

Pats sinodo užbaigimo aktas 
buvo atliktas pamokslo metu. 
Arkivyskupijos valdytojas kar
dinolas John Dearden maždaug 
taip kalbėjo: “šio sinodo nuta
rimai yra tarsi veidrodis mūsų 
siekimų, vilčių, norų ir svajonių, 
kuriais Bažnyčia gyvena šian
dieną ir gyvens rytoj. Sinodo 
dokumentai nustato kryptį, ku
rios mes turėsime sekti. Tai bus 
planai mūsų pažangai. Mūsų 
sinodo nutarimai dvelkia Vati
kano nutarimų dvasia. Jie buvo 
reikalingi įnešimui gyvybės, ši
limos, jėgos ir pastovumo Va
tikano nutarimų įgyvendinime’’.

Į nau ją gyvenimą
Taip pat pabrėžė, “kad šis 

dokumentas būtų įgyvendintas, 
bus sudarytas specialus komite
tas, kurio uždavinys bus infor
muoti ir sekti šio sinodo nu
tarimų įgyvendinimą’’.

Ypač kardinolas John Dear
den džiaugėsi tuo bendru sino
do reikalų rūpesčiu, kuris visus 
apjungė ir įnešė gyvumą ir ga
jumą į mūsų krikščionišką gy
venimą, padarydamas mus dva
siškai turtingesniais. Prieš pa
skelbdamas šio sinodo dokumen 
tus kardinolas pasakė, kad tai 
yra ne įsakymų ar uždraudimų 
rinkinys, bet iškilmingas dvasi
nis visų sinode dalyvavusiųjų 
susitarimas.

Po to jis kreipėsi į komisijų 
pirmininkus, kiekvienam jų duo 
damas šiuos ar panašius klau
simu:

— Ar šis dokumentas išreiš
kia galvojimą Detroito arkivys
kupijos narių?

— Ar buvo atsižvelgta į vi
sus Detro'to arkivyskupijos na
rių pageidavimus bei pasiūly
mus? Ir t. t.

Jam teigiamus atsakymus da
vė komisijų pirmininkai: pasau
liečių — dr. Michael J. Brennan. 
kunigų — kun. Marvin Young, 
vienuolių — kun. Bohdan Ko- 
sicki, liturgijos — kun. Ralph 
E. Kowalski, auklėjimo — prel. 
Edmond A. Fournier, krikščio
niško patarnavimo (apylinkės 
reikalams) — prel. Ferdinand 
De Cneudt, ekumeniniu reika
lų — prel. Albert A. Martvn, 
misijų reikalų — kun. Francis 
J. Granger ir administracijos — 
kun. Josenh F Ryder. 
Nutarimai galioia nuo Sekminių

Po to kardinolas John Dear
den iškilmingai paskelbė: “Var- j 
dan dvasinio sustinrėjimo Dėt- ! 
raito arkivvskuniios paskirų 
nariu ir krikščioniškos bendruo
menės. aš. John F. Dearden, na-»
siremdamas savo arkivyskUno 
teisėmis, iškilmingai skelbiu ir 
♦virtinu 1969 m. Detroito ar
kivyskupijos sinodo dokumen
tus”.

‘Aš įsakau, kad tie sinodo 
dokumentai įsigalioja 1969 m. 
gegužės 25 d. — Šv. Dvasios

atsiuntimo (Sekminių) sekma- 
dieių ir raginu, kad visa Detroi
to bažnyčia juos priimtų ir jais 
vadovautųsi”.

Šj svarbų momentą ypač su- 
dramatinio visų 21 šv Mišių 
koncelebrantų bendrai tariami 
konsekravimo žodžiai visiems 
7000 dalyvių jiems atsakinėjant, 
įspūdingas buvo ir išdalinimas 
komunijos, kurią dalijo 40 ku
nigų v:suose didžiulės salės kam 
puošė ir takuose.

Visi šio sinodo dalyviai gavo 
visus sinodo nutarimus atspaus 
dintus vienoje knygoje. Jie yra 
daugiau ar mažiau bendro po
būdžio, tartum gairės, kuriomis 
vadovaujantis bus vėliau su
daromos smulkios taisyklės at
skiroms sritims. Tos gairės la
bai suglaustai apima tūkstan
čius Bažnyčią atnaujinančių pa
siūlymų, kurie buvo Detroito 
arkivyskupijos narių iškelti lai
ke šio sinodo pasiruošimo. Juo
se taipgi atsispindi Vatikano II 
suvažiavmo gairės įvesti Baž
nyčią j šios dienos modemų pa
saulį.

Už didesnį lankstumą
Tradiciškai Bažnyčia yra ži

noma kaip labai nelanksti ir 
griežta savo nusistatymuose, ta 
čiau griežčiausi nauji įstatymai 
ar nutarimai kaip tik yra nu
kreipti prieš tą Bažnyčios ne- 
'--■kstumą. Tas sinodo doku
mentuose pabrėžiama net keletą 
kartų. Pvz. liturginės komisijos 
instrukcijose, kalbant ap;e nau
jas maldos formas, siūloma, kad 
nebūtų leidžiama toms naujoms 
formoms tapti įsakymais.

Šv. Mišios seniau buvo atna
šaujamos tik rytais, o dabar 
jos gali būti atnašaujamos kiek 
vienu metu dieną ar naktį, pri
sitaikant prie parapinių reikalų.

Seniau smarkiai išpuošti baž
nyčių pastatai labai skirsis nuo 
ateities bažnyčių, kurios turės 
būti paprastos, kuklios ir nepri- 
menanč’os muziejų.

Vyskupijos kanceliarija ir ki
tos šimtmečių senumo vadova
vimo formos panaikintos. Ją 
pakeis 25 rajoniniai vikarai, iš
rinkti iš to paties raiono ku- 
nieu tarpo. Jiems suteikiamos 
teisės, kurias turėjo tik pats 
arkivyskupas.

Trumpai stabtelėkime prie 
kiekvienos komisijos svarbesnių 
nutarimų.

Liturginiai klausimai
Liturginė komisija įsakė, kad 

kiekviena parapija turėtų komi- 
tt tą liturginiams klausimams ne 
vėliau šešių mėnesių laikotar
pyje. Ši komisija leido sušvel
ninti daug liturginių ceremonijų 
— taisyklių. Vaikai galės pri
imti pirmąją komuniją, kai pa
gal klebono ir tėvų nuomonę 
bus pakankamai subrendę, ne
būtinai sulaukę tam tikro am
žiaus. Išpažintis prieš pirmąją

Edward Cave Nevv Yorke rodo ki- 
nietišką lėkštę, kuri kainuoja 
40,000 dol.

Kard. John Dearden iškilmingai paskelbia 1969 m. Detroito arkivys
kupijos sinodo nutarimus.

šv komuniją neturėtų būti pri
valoma, bet vietoj to vaikai tu
rėtų būti priruošti išpažinčiai 
tik sulaukę tinkamo amžiaus. 
Vargonai pripažinti kaip svar
būs liturgijoje, bet ir kiti instru
mentai gali būt’ naudojami, pri 
si taikant prie kultūros ir kitų 
susirinkusiųjų sąlygų. Bet ko- 
ide chorai — mišrūs, vyrų, mo
terų ir vaikų — labai pageidau
jami. Kun’gai pamaldų metu tu 
ii būti apsirengę pagarbiai, bet 
stilius ir medžiaga turi derintis 
prie besimeldžiančiųjų. Rūbai tu 
ri būti paprasti ir kuklūs, pagal 
nustatytas taisykles.

Pasauliečių komisija paruošė 
dvejas taisykles. Pagal vienas 
įkuriama nauja įstaiga — kar
dinolo atstovo pasauliečių rei
kalams. kuri turės teisę įkyven- 
dlnti visus šios komisijos pa
siūlymus. Kitos taisyklės įsa
ko kad rinkti pasauliečiai būtu 
nariai parapijų, vikariatų ir vi
sos vyskupijos komitetų.

Kunigų komisija
Kunigų komisija priėmė de

vynis arkidiecezijos įstatymus, 
kurių kai kurie jau įgyvendi
nami. Sudaromas kunigų sena
tai. Taipgi įkuriama atstovo ku

ĮTARTINI UŽPUOLIMAI
(Atkelta iš 3 psl.)

rodė lyg’ai kaip ir kariuomenės 
sunkvežimiai. Kaip vėliau paaiš
kėjo. rastos uniformos nebuvo 
Mkrai kariuomenės, bet priva
čiai pasiūtos. Atrodo, ka^ visi 
organizuoti karinių bazių užpuo 
limai yra vadovaujami vieno pa 
tyrusio specialisto. Pavyzdžiui, 
oro karinės bazės “Mar dėl Pla- 
ta” užpuolimas, kur grupė už
puolikų (3-4 asmenys, jų tarpe 
ir viena moteris), pravažiuoda
mi automobiliu, apšaudė tos ba
zės sargybą.

Paskutinis kariuomenės san
dėlio užpuolimas buvo dar ge
riau organizuotas ir apskaičiuo
tas, kad užpuolikai galėjo net. 
dvi valandas ramiai sau ginklus 
kraustyti. Taip pat užpuol'mas 
ir apvogimas vienos pašto įstai
gos, kur į užpuolikų rankas pa

nigams įstaiga, kuri tiesiogiai 
atstovaus kardinolą visiems ku
nigams. Ši įstaiga drauge su ar
kivyskupijos komitetu rekomen
duos kiek laisvo laiko, įskaitant 
atostogas, bus duodama kuni
gams. Kunigų senatas ir arki
vyskupijos komitetas padės nu
statyti kunikų algų dydį. Taipgi 
kunigų komisija ragina, kad vi
si kun'gai dalintųsi atsakomy
be ir veiktų kaip “kompanija” 
iš brolių darbininkų, kurioje nė
ra vietos laipsniui ir privilegi
jai tose parapijose, kur y- 
ra daugiau kaip vienas kunigas, 
nors vienas iš jų ir yra paskir
tas klebonu.

Vienuolių komisija nutarė su
daryti du arkivyskupijos vie
nuolių komitetus. Į vieną įeis 
tik vienuoliai broliai ir vienuolės 
seselės, o į kitą tik vienuoPai 
kunigai. Vienuolių atstovai įeis 
į tų parapijų komitetus, kuriuo
se jie dirba. Šios arkivyskupi
jos vienuolynų viršininkai re
guliariai susitikinės su pačiu 
kardinolu arba jo atstovu vie
nuolių reikalams.

Auklėjimo reikalai
Auklėjimo komisija siūlo ir 

toliau katalikų Bažnyčiai išlai-

teko milijoninis grobis.
Gerai organizuojami užpuoli

mai ir žymūs ekonominiai ištek
liai tiems užpuolimams finan
suoti, vyriausybei kelia rūpes
čio. Gali tai būti kurių politinių 
partijų darbas, bet gali būti ir 
eilinis plėšikavimas ar agresyvi 
kontrabandininkų veikla, kuri 
Argentinoje yra įsigalėjusi.. 
Taip pat gali būti, kad tai dar
bas kai kuriu aukštų kariškių 
grupės, kuri ką nors organizuo- 
ia prieš dabartinę vyriausybę. 
Kaip bebūtu, yra aišku, kad ne
pasitenkinimas dabartine vyriau 
sybe apėmęs plačius gyventoių 
sluoksnius. Taigi šie fantasti
niai užpuolimai gali būti orga
nizuojami ir pačios kariuomenes 
kai kuri vadų, kurie, gal būt, 
yra susitarę su politinėmis gru
pėmis.

kyti, pagerinti ir net išplėsti ka
talikiškų mokyklų tinklą, ypa- 
t’ngai neturtinguose rajonuose. 
Taipgi siūlo, kad katalikų mo
kyklos būtų atviros visiems, ap
link jas gyvenantiems ir norin
tiems lankyti vaikams. Komisi
ja pritarė Įsteigimui naujo krik 
ščioniško formavimo departa
mento, kuris prižiūrės auklėjimą 
vyskupijoje.

Komisija apylinkės reikalams 
siūlė paiemti tas programas, 
kurios rūpinasi namų statyba 
nepasiturinčioms šeimoms. Taip 
gi ragino išvystyti didesnę veik
lą alkoholikų ir narkotikų rei
kalu, kad jie būtų laikomi ne 
kriminaliniais nusikaltėliais, bet 
nesveikais žmonėmis. Ši komisi
ja taipgi rekomendavo, kad vi
sos socialinės ir karitatyvinės 
organizacijos ir visos tos įstai
gos, kurios rūpinasi vaikais, 
jaunuoliais, nevedusiom motino 
mis ir seneliais, peržiūrėtų sa
vo uždavinius ir programas ir 
nustatytu jų svarbumo eilę, kad 
svarbiausi reikalai būtų pirmiau 
šia patenkinti.

Misi jų komisija sudarė orga
ną visiems misijų reikalams ko- 
ordinurti. Tas organas bus at
sakingas už suradimą, atrinki
mą ir paskyrimą pasauliečių mi 
siomerių. Misijų komisija įspėjo 
prieš nėr didelį tautiškumo (na- 
cionališkumo) ir vakarietišku- 
mo brukimą svetimuose kraštuo 
se vardan krikščioniškumo.

Ekumeniniais klausimais
Ekumeninė komisija nutarė, 

kad ekumenizmo principai pri
valo būti įtraukti į katalikų re
ligines instrukc’jas, knygas ir 
visas kitas katalikiško auklėji
mo formas. Katalikai raginami 
vengti atversti kito tikėjimo 
žmones neprotingais ar prievar
tos būdais. Įsteigta ekumeninė 
komisija, kuri turės būti pavyz
džiu visoms katalikiškoms įstai
goms. Kiekviena parapija turės 
nusistatyti, kaip ji bendradar
biaus su savo apylinkėje esan
čiomis kitomis bažnyčiomis ir 
kviesti visus krikščionis daly- 

’vauti savo katalikiškoje veik
loje. Manoma, kad mūsų kuni
gų dalyvavimas įvairių tikybų 
kunigų organizacijose gali daug 
padėti tarpusavio susipratimui.

Administracinė komisija tarp 
kitų dalykų, kuriuos jau anks
čiau minėjau (vikariatų sudary
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Home M ortgage l.oans 
Home Improvement Liaus 
Christmas Club 
I n bu red Family Savings

TEIKIAMAS MOKI) PILNAS PATARNAVIMAS
* Notary Public Service * Sėli & rede
* Free community rooms for * Two large I 

your organiz’n meetings * Save-by-Mail
* Cash checks and pay all * Tfavelėrs f 

fainily bills with onr spec’l * Šate Oeposi
money order checks

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 SO VVESTERN AVĖ. TFI r, d a -
H O C R S . Mon 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri,

INSUSĮ0

INSURED

mas ir kanceliarijos panaikini
mas) reikalauja, kad arkivysku 
pija kasmet paruoštų savo biu
džetą, kuris turėtų būti peržiū
rėtas arkidiecezijos kunigų ta
rybos. Fa našūs biudžetai turi 
būti paruošti ir kiekvienai pa
rapijai. Visi parapiečiai turi tu
rėti balsą parapijos reikalų 
sprendime. Parapijos visus fi
nansinius reikalus turi tvirtinti 
rinktas parapijos komitetas.

Kaip matome, visi nutarimai 
ir siūlymai yra daugiau ar ma
žiau bendro pobūdžio. Jais re
miantis dabar ruošiamos smul
kios taisyklės. Jas visas apra
šyti spaudoje užimtų per daug 
vietos. Kitą kartą supažindinsiu 
su parapijų komitetų pareigo
mis ir teisėmis.

LITURGINIAI
PERTVARKYMAI

Popiežius Paulius VI Kardi
nolų Kolegijos konsistorijoje, 
kurioje buvo paskelbti 33 nau
ji kardinolai, pasakė kalbą, 
pranešdamas apie naujos šv. 
Mišių tvarkos “Ordo Missae” 
įvedimą, liturginio kalendoriaus 
ir liturginių tekstų palkeitimus, 
pertvarkymą buvusios Apeigų 
kongregacijos ir naujos Teolo
ginės Komisijos įsteigimą. Nau
joji Mišių tvanka galutinai nu
stato pastovių šv. Mišių maldų 
kaip Kyrie, Gloria, Credo ir ki
tų keturių, naujai paskelbtų 
Kanonų arba eucharistinių mal
dų vartojimo tvarką, kuri ne
trukus bus papildyta paskel
biant ir kintamųjų Mišių maldų, 
šv. Rašto skaitymų bei giesmių

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. H AUSTRU STREET Telef — f! A 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STERIEO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI .E VIZŲ OP APARATAI

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
d. LIEPOMS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

tvarką. Naujasis liturginis (ka
lendorius,tvarkantis šv. Mišių 
laikymą ir kunigų maldų - bre
vijoriaus kalbėjimą, derinsis su 
dabartiniu pasauly galiojančiu 
kalendoriumi. Ypatingi pakei
timai padaryti šventųjų šven
čių šventime. Visai katalikų 
Bažnyčiai privalomos šventųjų 
šventės žymiai sumažinamos, 
paliekant tik tų šventųjų šven
tes, kurios yra tikrai svarbios 
viso pasaulio katalikams, gi 
atskirų vietų, vyskupijų, ar 
kraštų šventieji palieikami gar
binti atitinkamų vietų, vysku
pijų ar kraštų tikintiesiems.

Paieškojimas
Iš Panevėžio Simonaitytė Vero

nika, duktė Marcelino —- Norvai
šiene, ie&ko brolį SIMONAITĮ TI
TĄ arba sūnų Titą: Jeigu kas ži
notų kur jie randasi, prašau pra
nešti: J. Gritčnui, 1^9 No. I8ih 
Avė., Meirose Park, Illinois 60160. 
mik iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii
Apsimoka skelbtis D R AUGĘ, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
tiiiHiMHiiiimimmuiiiiiimmmmimm
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio ims
FRANK ZAPOLIS

3208 '/i VVest »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA i-81154 ir GR fl-4339

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063



VISI LIETUVIAI JAUSKIME PAREIGA PIKNIKE DALYVAUTI IR TUO PAREMTI | VARGĄ PATEKUSI LIETUVI SIBIRE, LIETUVOJE IR KITUR.

BALFO TRADICINE GEGU ŽINĖ-PIKNIKAS
JVYKS s. m. BIRŽELIO 1 d. BUČIO DARŽE

Bus meninė programą, kurią išpildys ‘GRANDIES" TAUTINIS ANSAMBLIS ir akordeonistas JUOZAS VAREIKA. Šokiams gros RAMONO orkestras.

i r

s g
LĖTAIS ŽINGSNIAIS GERA 

KRYPTIMI
/ apylinkės darbą įtraukiami 

visi aktyvūs lietuviai

Lietuviu bendruomenės apy
linkės valdybos posėdyje, kuris į- 
vyko Dievo Apvaizdos parapijos

sibarsčiusius tautiečius.
Viso šio didelio darbo svar

biausias “architektas” iždininkas 
dėjo dar praėjusios valdybos ka
dencijos metu. Posėdžio metu žiū 
rint į šį “popierinį kalną”, prade
di svarstyti, kiek nesuskaitomų 
valandų St. Smalinskas yra į šį

patalpose gegužės 21 d., tarp ki- darbą sudėjęs, neviena poilsio, 
tų klausimų buvo apsvarstyti y- 
pač du labai svarbūs: apylinkės 
kultūros komisijos sudarymas ir 
seniūnijoms seniūnų paskyrimas.

Kultūros skyriaus vedėjas dr- 
Kęstutis Keblys pranešė, kad jis 
jau sudarė apylinkės kultūros ko 
misiją, į kurią įeina: Jurgis Baub
lys, Eugenijus Jankus, Danguolė 
Jurgutienė, Stasė Elotrienė, Mir
ga Michaels, Liuda Rugienienė,
Algis Gladkauskas, dail. Stasė 
Smalinskienė, Nijolė Mikšytė- 
Ward ir Algimantas Astašaitis.
Komisija turėjo posėdį, kuriame 
dalyvavo aukščiau paskelbti pir
mieji devyni tos komisijos nariai.
Komisijos tikslas koordinuoti apy 
linkės kultūrinius pasireiškimus.

Taip pat paremtas dr. K. Ke- 
blio pasiūlymas, kad tautinių šo
kių grupei “Šilainei” gegužės 24 
d. švenčiant veiklos dvidešimt
metį, už grupės didelį įnašą į kul
tūrinę veiklą bei lietuvybės išlai
kymą, būtų įteikta atatinkama 
dovana ir sveikinimas. Pavesta 
tai padaryti pirm. Jonui Gaižu
čiu!.

Dar daugiau žmonių bus į- 
traukta j LB apylinkės darbą 
pradėjus skirti seniūnijoms seniu 
nūs. Iždininkas Stepas Smalins
kas tuo reikalu padarė praneši
mą. Prieš iždininką ant stalo po
sėdžio metu guli pėdos storio se
niūnijų knyga. Antras tos pačios 
knygos egzempliorius padėtas at
skirai ir bus išdalintas seniūnam. 
Seniūnams “medžiaga” sudėta į 
viršelius, pirmiausia seniūnijos 
žemėlapis, kuriame aiškiai mato
si ir seniūnijų ribos, seniūnijų 
numeriai atatinka pašto zonai, 
sąrašas apylinkės gyventojų su 
statistikos duomenimis kiek se
niūnijoje yra šeimų ir kiek “gal
vų”, taip pat paruoštas sąrašas da 
ryti atžymėjimams kai sumoka
mas solidarumo mokestis (tiem 
atžymėjimams palikta vietos pra
dedant 1968 metais ir baigiant 
1981 m.). Minėti seniūnijų vir
šeliai trijų spalvų: Detroito mies
tas vienos spalvos, priemiesčiai į 
šiaurę nuo 8 mylios kitos ir prie
miesčiai į vakarus nuo Tele- 
graph dar kitos. Tai, žinoma, 
palengvins darbą ir lengviau su
sigaudyti kur kuri seniūnija ran
dasi.

Tuose sąrašuose yra įtraukta 
2200 pavardžių arba 1400 šeimų, 
todėl numatoma, kad seniūnų 
skaičius gali siekti iki 40. Praėju
siais metais solidarumo mokestį 
užsimokėjo tik 110, nes neįmano 
ma vienam iždininkui kontaktuo
ti po plačią Detroito apylinkę iš 
St. Smalinskas, kuris šį darbą pra-

Detroito skelbimai
PETRAS P U T R I US

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažu f- 
Įdeda "Plaster Board”. Visų rūšių

grindi; ir šienu plytelės.

12787 Grandmont Rd., Detroit 27.
Michigan — Tel. VE 8-4064

.......................................
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 

RADIJO VALANDA
WJI.fi stotis — banga 1400

3:00 iki 4:00 p. p 
tel. 278-3265 
tel. 549-1982

nakties ar net nuo šeimos skolin
ta valanda, kurios niekas nieka
da nesugrąžins. Tiesa, jam patal
kino Liuda Rugienienė su skau
tėmis, kurios į sąrašus surašė pa
vardes.

Šis seniūnijų sudarymo dar
bas, kad ir užsitęsė ilgiau, kaip 
buvo numatyta, tačiau atliktas 
labai gražiai ir kruopščiai- Tai 
atsilieps į apylinkės veiklos pa
gyvinimą, nes seniūnų darbas nė 
ra tik solidarumo mokesčio išrin 
kimas, bet ir kontaktas su savo 
seniūnijų gyventojais, sužinant 
jų nuomones vienu ar kitu klau
simu. Seniūnų pareiga bus kon
taktuoti tėvus ir skatinti, kad leis
tų vaikus į lituanistinę mokyklą. 
Todėl neabejojama, kad moki
nių skaičius turėtų padidėti.

Šiame posėdyje jau buvo pa
rinkti kandidatai seniūnų parei
goms, kuriuos valdybos nariai pa 
sidalino, kuris kuriam kandida
tui apie tą paskyrimą praneš ir 
gaus sutikimą, kad sutinka seniu 
no pareigas eiti. Seniūnų parei
goms parinkti aktyvūs bei veik
lūs apylinkės lietuviai.

Fin. sekretorius Leonardas Šul 
cas pranešė, kad jis jau keturių 
kandidatų sutikimą gavęs. Inž. 
Vacys Urbonas sutiko būti 40 se
niūnijos seniūnu, Petras Marčiu- 
kaitis — 28, Stepas Dryža — 27 
ir Stasys Šadeika, kuriam seniū
nija bus paskirta vėliau.

Pirm. Jonas Gaižutis pranešė 
apie apylinkės dalyvavimą ir at
stovavimą įvairiomis progomis. 
Ypatingai pasidžiaugta, kad nau
jai paskirtas kard. John Dearden 
priėmė apylinkės valdybos dele
gaciją.

Švietimo vadovas Vytas Petru
lis pranešė apie lituanistinių mo
kyklų padėtį ir mano, kad apy
linkė turėtų daugiau skirti lėšų 
švietimui. Ateinančių metų LB 
apylinkės mokyklos sąmata sieks 
net 7,000 dol.

Jaunimo reikalų vedėjas Jurgis 
Jurgutis pranešė apie gyvai svar
stomą klausimą ateinantį rudenį 
Detroite suruošti jaunimo šven
tę. Jis, taip pat, painformavo a- 
pie naujai įšventinto kun. Anta
no Saulaičio, SJ, atvykimą į Det
roitą, kuris birželio 13 d. (penk
tadienį) 7:30 vai. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje laikys mišias ir 
pasakys pamokslą.

Į posėdį buvo atvykęs Pabal
tiečių komiteto narys Jurgis Šen- 
bergas ir padarė pranešimą bir
želio išvežimų minėjimo reikalu. 
Minėjimas bus koncerto pobū

džio. birželio 15 d. Šv. Sakramen
to katedroje (Woodward- Bos
ton). Minėjimui pakviesti lietuvį 
menininką ir kalbėtoją pavesta 
dr. K- Kebliui.

Šiame posėdyje be suminėtų 
valdybos narių, dar dalyvavo ku
nigas Alfonsas Babonas, Ona Va 
latkienė, Leonas Petronis ir šių ei 
lučių autorius. Iš vienuolikos vai 
dybos narių tik vienas nedalyva
vo, nes tarnybos reikalais ilges
niam laikui iš Detroito yra išvy
kęs. Sekantis posėdis bus birželio 
18 d. 7:30 vai. Dievo Apvaizdos 
par. patalpose. V.- Selenis

AUŠROS VARDO MOKYKLOJ
Detroito “Aušros” mokykla 

mokslo metus baigia gegužės 31 
d., šeštadienį. 10 vai. pamaldos 
Šv- Antano parapijos bažnyčioje. 
Po to iškilmingas aktas Lietuvių 
namuose. Pažymėjimus įteikus, 
mokiniai bus apdovanoti knygo
mis. Meninė programa: insceniza 
cija Balio Sruogos “Giesmė apie 
Gediminą”. Jaunesnieji moki
niai išpildys “Grybų karas”.

Mokinius meninei programai 
paruošė mokytoja Stefanija Kau- 
nelienė.

Maloniai kviečiame buvusius 
mokytojus ir mokinius, tėvus ir 
visą visuomenę gausiai dalyvau
ti.

Leonas Kalvėnas 
Tėvų komiteto pirm.

ATEITININKU ŠEIMOS 
ŠVENTĖ DAINAVOJE

Birželio 8 d. Dainavoje, įvyks 
visų Detroito at-kų organizacijos 
vienetų šventė. 11 vai. At-kų dva
sios vadas kun. Alf. Babonas at
našaus šv. Mišias. Po pamaldų 
įvyks naujų narių įžodis ir šven
tės susirinkimas. Jo metu tars žo
dį at-kų federacijos valdybos na
rys dr. Kęst. Keblys-

Meninę programą išpildys jau
nimas, sušokdamas porą tauti
nių šokių, grupinių dainų ir su
vaidins trumpą, komiškai paruoš 
tą, ištrauką iš didelės “Romeo ir 
Juliet” dramos.

Po to seks bendri organizaci
jos narių ir tėvelių pietūs. Po pie
tų, Dainavos pievose, bus pra
vesta jaunimui lauko žaidimų. 
Šventės dieną bus išstatyta jau
nučių darbelių paroda. Plačioji 
Detroito visuomenė prašoma 
atsilankyti į šią šventę ir kartu 
pabuvoti pavasarinėje Dainavos 
gamtoje.

At-kai

IŠ vSKAUTŲ VEIKLOS

Šv. Jurgio skautų ir skaučių su
eiga įvyko gegužės 18 d. L. na
muose. Sueigoje dalyvavo apie 
100 Gabijos ir Baltijos tuntų skau 
tų. Įžangos žodį skautams ir sve
čiams pasakė tuntininkas s. Čes
lovas Anužis.

Gabijos tuntų įsakymuose į 
vyr. skiltininkių laipsnius pakel
tos Irena Leparskaitė, Rita Ostei
kaitė, Irena Sventickaitė. Į skil
tininkių laipsnį — Vida Bliu- 
džiūtė, Danutė Petronienė pa
skirta Birutės draugovės draugi
ninke, jos adjutante — Irena

Astronauto Stafford žmona ir mergaitės Karin, 11 m. ir Dionne. 14 
■m. džiaugiasi astronautams sėkmingai grįžus iš erdvių.

Sventickaitė. Vilijos draugovės 
draugininke paskirta Valantina 
Hotraitė, jos adjutante — Irena 
Leparskaitė. Skautės kandidatės 
perkeltos į Vilijos draugovę: Gin
tė Pečiūraitė, Viktutė Jankutė, 
Zita Ratnikaitė, Vida Bartkutė ir 
Laima Pusdešrytė. Lakštingalų 
skilties skautės įteikė dovaną Vi
dai Bliudžiūtei gimnazijos baigi
mo proga.

Baltijos tunto įsakymuose Ro
bertas Selenis paskirtas tunto ad
jutantu. Skautai kandidatai išlai 
kę III-čio patyrimo laipsnio eg
zaminus davė įžodį: Edvardas Al 
kevičius, Drąsutis Atkočaitis, An 
drius Butkūnas, Juozas Račiu- 
kaitis, Petras Vasiliauskas ir Ge
diminas Vyšniauskas. Jaunesnie
ji skautai išlaikę egzaminus, da
vė įžodį ir gavo raudonus kak
laraiščius: Vytenis Kvietys ir 
Vincas Žebraitis. Baltijos tunto 
skelbimų lentos L. namuose tvar 
kytoju paskirtas Linas Gobis.

Po oficialios dalies Mindaugo 
draugovės skautai turėjo pasiro
dymą: montažas, humoristinis 
eilėraštis ir pan. Ypatingai visi 
buvome sužavėti spalvotomis 
skaidrėmis apie Romuvos stovyk 
lavietę Kanadoje. Todėl visi ne
kantriai laukiame tos dienos kai 
vyksime autobusais ten stovyk
lauti.

— Vilkiukų vienos savaitės sto 
vykiai Dainavoje birželio 14-22 
d. vadovaus skautas filisteris Al
gis Rugienius, jam padės vilkiu
kų draugininkas psk. Vytautas 
Rėklys. Jau užsiregistravo 16 vil
kiukų ir dar galima užsiregistruo 
ti pas vadovus.

Į šios vasaros skautų stovyklą, 
kuri įvyks Kanados rajono sto
vyklavietėje Romuva liepos 25- 
rugpiūčio 10 d., registracija Bal
tijos tunte jau baigta.

Rbt. Sln.

TRUMPAI

— Valdas Duoba, šiomis die
nomis Wayne State universitete 
įsigijęs teisės mokslų magistro 
laipsnį, išvyko į New Yorką ir

. Bandža 
aparackas

as—RALPH J. 
I^esure, Detroit.

TEti. 373-2224

VALATKA
Mich. 48227
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CLEVELANDO ŽINIOS

Šįmet gegužės 24 d. sukako 125 m 
tolyje iš Washingtono į Baltimorę.

ten sukurs lietuvišką šeimą su Eg
le Jauniškyte. Jų moterystę ge
gužės 31 d. Viešpaties Atsimaini- 
mo bažnyčioje (Maspeth, N. Y.) 
palaimins kun. V. Pikturna. Į 
vestuves taip pat išvyko Valdo 
mamytė Regina Duobienė, sesu
tės Sigita ir Gintra. Eglė Jauniš- 
kytė studijuoja psichologijos mo 
kslus, gi jaunas advokatas Val
das žada tęsti studijas ir siekti 
doktorato. Pažymėtina, kad prieš 
keletą metų miręs Valdo tėvelis, 
buvo taip pat teisininkas. Poves
tuvinei kelionei Eglė ir Valdas iš
vyksta šešioms savaitėms į Eu
ropą.

— Gailutė Anužytė ir Saulius 
Dėdinas (iš Worcester, Mass.) 
sukurs lietuvišką šeimą ir jų mo
terystė bus palaiminta spalio 11 
d. Detroito Šv. Antano bažnyčio
je. Gailutė ir Saulius aktyvūs 
skautai ir skautai akademikai, 
susipažino skautų stovyklose.

— Buvus detroitietė Aušra A- 
nužytė - Klimienė Chicagoje įsi
gijo bakalauro laipsnį ir pasiruo
šė gimnazijos mokytojos profesi
jai. Jos pagrindinė mokslo šaka 
buvo anglų kalba ir šalutinė — 
psichologija. Rudenį tęs mokslą 
magistro laipsniui įsigyti. Skauti
ninkas Česlovas Anužis su šeima 
vyksta į Chicagą ir dalyvaus ge
gužės 31 d. diplomo įteikimo iš
kilmėse.

— Sporto klubo “Kovas” lau
ko teniso sekcijos treniruotės da
bar atkeltos į trečiadienį ir prasi
deda 6 vai. vak. Ford parke 
(Woodward tarp Finkell ir Mc
Nichols). Berniukai ir mergai
tės pasirūpina apranga ir raketė
mis, už aikščių naudojimą mokė
ti nereikia. Sekcijos vadovas Jur
gis Šenbergas.

— Elena Vizgirdienė, Baltijos 
delikatesų krautuvės savininkė, 
įteikė 50 dol. prie L. Žum. s-gos 
centro valdybos organizuoja
mam savišalpos fondui. Tai jau 
antra E. Vizgirdienės parama 
šiam fondui, nes gruodžio mėn. 
buvo davus tam fondui irgi 50 
dol.

— Paremkime Radijo klubą,
kuris išlaiko Amerikos lietuvių 
balso radijo valandą, ir dalyvau
kime klubo ruošiamoje geguži
nėje birželio 22 d. Greenlawn 
parke (16447 Middle Beit). Di
delėje šios valandėlės klausytojų 
šeimoje praleisime nuotaikingai 
sekmadienį ir tuo pačiu finansi
niai prisidėsime prie valandėlės 
išlaikymo.

— Šaulių kultūrinė savai
tė Dainavoje prasidės birželio 15 
d. ir baigsis birželio 21 d. Suda
ryta plati kultūrinė, meninė ir 
pramoginė programa. Rengia 
šaulių sąjungos tremtyje centro 
valdyba, šeimininkai Detroito St.

nuo pirmojo telegrafinio pranešimo, kuris buvo perduotas 40 mylių nuo- Butkaus Šaulių kuopos Šauliai. 
Dešinėje matyti išradėjas Samuel Morse. I (sln)

IŠ CLEVELANDO BIRUTININ 
KIV VEIKLOS

D.L.K. Birutės d-jos Clevelan
do narių metinis susirinkimas į- 
vyko gegužės 4 d. Garlauskų na
muose. Susirinkimą atidarė sky
riaus pirm. V. Nagevičienė, pa
dėkodama skyriaus narėms už 

1 atsilankymą. Pravedė O. Mikul- 
| skienė, sekr. A. Kubiliūnienė.. 
Praėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė I. Jonaitienė. Protoko
las vienbalsiai priimtas.

Metinę sk. veiklos apyskaitą 
davė skyriaus pirm. V. Nagevi
čienė. Ji padėkojo sk. valdybos 
nariams - I. Jonaitienei, Pr. Bliu- 
mentalienei, M. Apanienei ir Ma
cijauskienei už nuoširdų bendra
darbiavimą metų bėgyje.

Dėkojo kontrolės komisijai ku
rią sudarė Garlauskienė, Leknic- 
kienė ir Pautienienė.

Valdybos posėdyje buvo pri
imtas “Metinis skyriaus veiklos 
planas” ir buvo stengiamas jį 
įvykdyti. Metų bėgyje skyrius tu
rėjo 4 susirinkimus, gi skyriaus 
valdyba dar 7 vai. posėdžius.

1968 m. liepos suruoštas bi- 
rutininkių išvažiavimas į “Rū
tos” vilą, kuriame dalyvavo gra
žus būrys birutininkių su šeimo
mis ir svečiais. Ta proga buvo į- 
rašyta naujos narės: Ona Mikul
skienė, Regina Nąsvytienė, 
Danguolė Vadopalienė ir Nijolė 
von Kiparski.

Apie nuvektus darbus buvo 
spaudoje rašyta. Pažymėtina, 
kad skyrius pasiuntė 3 siuntinius 
į Lenkijos Suvalkų trikampį. Sky
riaus ižd. Pr. Bliumentalienė da
vė skyriaus iždo apyskaitą, kon
trolės komisijos tikrinimo aktą, 
perskaitė Garlauskienė. Prez. 
pirm. p. O. Mikulskienė susirin
kimui pasiūlė duotus skyr. pirmi
ninkės V. Nagevičienės nuveiktų 
darbų metų bėgyje pranešimą, 
ižd. Pr. Bliumentalienės sky
riaus iždo apyskaitą ir kontrolės 
komisijos aktą, perskaitytą Gar- 
lauskienės, priimti ir patvirtin
ti, jų darbus užgirti ir už gerą 
veiklą išreikšti nuoširdžią padė
ką. Susirinkimas pasiūlymą vien
balsiai pritarė ir patvirtino.

Skyriaus valdyba ir kontrolės 
komisija atsistatydino. Į naują 
valdybą slaptu balsavimu išrink
ta ir pareigomis pasiskirstė: pirm.
- V. Nagevičienė, Vicepirm. - Iz. 
Jonaitienė, kultūros reikalų ved.
- O. Mikulskienė, ižd. - Pr. Bliu
mentalienė ir sekretorė — A. Ku
biliūnienė. Į kontrolės komisiją, 
išrinkti: Garlauskienė, A. Lek-

nickienė ir Pautienienė.
Nutarta birželio 29 d. surengti 

skyriaus pikniką birutiečių su 
šeimomis ir svečiais Budrių so
dyboje. Susirinkimas baigtas Lie
tuvos Himnu. Namų šeiminin
kė Garlauskienė visas susirinki
mo dalyves pavaišino užkan
džiais ir kavute. L.L.
PAMINĖJO MOTINŲ DIENĄ

Gegužės 18 d. L.M.K. Lab. dr- 
ja ir A.L.K.M. sąjungos 36 kp. 
bendrai paminėjo motinų dieną. 
10 vai. Švč. P-lės. N. Pagalbos 
parapijos bažnyčioje buvo atlai
kytos šv. Mišios už mirusias na
res. Šv. Mišias atnašavo šių drau
gijų dvasios vadas ir šios parap. 
klebonas kun. J. Angelaitis. Po 
bažnytinių pamaldų, parap. že
mutinėje salėje, įvyko iškilmingi 
pusryčiai. Pusryčius malda pra
dėjo Rožė Sankalienė, L.M.K. 
Lab. dr-jos pirm. Atvykęs kun. J. 
Angelaitis pagyrė motinas už da-

(Nukelta į 6 psl.)

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50 
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIKIŲ RŪSIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumo! 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vak r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

... ................ .i......iiiiiiiiiiiiih......... . .............................................................. ............................... .

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

«



0 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 29 d.

lietuvių fondo vakariene
IR KONCERTAS CHICAGOJE

Su dideliu pasisekimu praė
jo Lietuvių fondo vakarienė ir 
įnašų vajus New Yorike. Ne 
mažiau vertas dėmesio ir perei
tą sekmadienį, gegužės 25 d., 
Jaunimo centre vytkęs LF ban
ketas, (kuris, nors nepripildė 
pilnos salės žmonėmis, bet bu
vo pilna išpirktais bilietais. 
Mat, Chicagos blogybė, kad čia 
parengimų, banketų, vakarie
nių, minėjimų mes turime kiek 
vieną šeštadienį ir selkmadienį. 
O pavasarį jų sikaičiuojame net 
po kelis kiekvieną savaitgalį.

Banketo vakarienė prasidėjo 
3 vai. registracija ir kokteiliu. 
Kad jau žmonės susirinko į sa
lę ir susėdo prie stalų, LF vykd. 
vicepirm. A. Rėklaitis atidarė 
vakarą, pristatydamas vakaro 
vedėją akt. Zitą Visockienę ir 
visą programą. Ta pačia proga 
jis pasveikino fondo rėmėjus 
ir naujai įstojusius narius ar 
padidinusius savo įnašus. Trum 
pai (buvo pristatyti garbės sve
čiai. Jų dalis pasakė trumpas 
sveikinimo kalbas — Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvar
dis, LB centro vald. pirm. inž.
B. Nainys, LB Ohicagos apyg. 
pirm. A. Juškevičius. Staigme
ną padarė fondo narys ir Vy
riausio išlaisvinimo komiteto 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, spe
cialiai atsilankęs į fondo vaka
rienę. Nors dėl kelionės šiek 
tiek vėlavosi, bet pasakė tikrai 
brandžią kalbą, sveikindamas 
fondo organizatorių pastangas 
ir visų rėmėjų nuoširdų prisi
dėjimą per fondą prie visų lie
tuvybės darbų. Jam buvo šukei 
tos didelės ovacijos. Taip pat 
svarų žodį tarė LF tarybos 
pirm. dr. G. Balukas, kuris ne 
tik daug fondui dirba, bet ir 
daug pinigų aukoja.

Meninę programą išpildė Chi 
cagoje ir jau ne tik Chicagoje 
gerai pažįstamas Aidučių an
samblis. diriguojamas muz. Ali 
oe Stephens. Pianinu palydėjo 
Geraldine Niwranski. Verta pa-

Kalba dr. Juozas Kazickas, Lietu
sių fondo vajaus komiteto pirml- 
linkas, New Yorke.

Nuotr. R. Kisieliaus

Cleveland, Ohio
(Atkelta iš 5 psl.)

lyvavimą šv. Mišiose, ir už parap. 
atliktus geruosius darbus. J. Sa
dauską pristatė labdariečių pirm. 
Rožė Sankalienė. Kaip paprastai, 
Juozas nemyli ilgų kalbų sakyti, 
jis visiems tik priminė, kas yra 
motina, kokią ji turi širdį, ypa
tingai aukojasi savo šeimai, tau
tai, bažnyčiai ir kt. Padėkojo už 
pakvietimą šiuose pusryčiuose.

Gaila, kad ne visos motinos 
mokėjo įvertinti motinų dieną ir 
tų pasišventėlių, kurios tiek daug 
įdėjo savo brangaus darbo ir triū 
sc beruošdamos ir berengdamos 
Šiuos iškilius ir skoningus pus
ryčius. Darbavosi Rožė Sankalie
nė, J. Lyčienė, J. Ferraro, St. 
Sankalaitė, A. Mockevičienė ir 
kt. Besibaigiant pusryčiams St. 
Sankalaitė dar apdovanojo gar
bės dovanomis motinas: Juškienę 
kaip jauniausią motiną šiuose 
pusryčiuose, E. Garnienę, kaip 
seniausią mamytę, o M. KulbiC- 
kienę, kaipo didžiausią šeimą iš
auginusią. Svečiai ir visos mamy 
tės yra labai dėkingi komisijai, 
kuri taip sumaniai viską paruo-

Senelis

1 minėti šaunias Aidučių daini
ninkes, kurios su dideliu pasi
aukojimu lanko repeticijas, mo
kosi lietuviškų dainų ir yra dai’ 
niai susidainavusios. štai tos 
dainininkės: Gražina Bičiūnaitė, 
Virginija Bobinaitė, Liucija Bui 
vydaitė, Viktorija Grigelaitytė, 
Jūratė Jakševičiūtė, Jūratė Juo 
zevičiūtė, Danguolė Kaunaitė, 
Vaigalė Kavaliūnaitė, Leonilė 
Nakutytė, Živilė Numgaudaitė, 
Donna Prūsaitė, Gražina Gry
baitė ir Nijolė Praokailaitė. 
Jų dauguma jau yra baigusios 
universitetus ir dirba savose 
profesijose, bet nesigaili laiko 

' ir lietuviškai dainai.
Programoje buvo Augin mo

čiutė dukrelę (harm. A. Step
hens), Pasakyk, antele (harm. 
G. Gudauskienės), Dul dul dū
delė (A. Vanagaičio) — harm. 
A. Stephens, Laimė man (St. 
Sodeikos) — dainavo sol. V. 
Grigelaitytė, Vai, nedvelk vėje
li (ž. Aisčio, muz. V. Jaučio, 
— harm. A. iSttephens), Už jū
rių, už kalnų (iš op. Danos —
J. Gaidelio), ištrauka iš op. Vai 
vos (V. Klovos) — sol. L. Na- 
kutyytė. Po pertraukos padai
navo Tango Noktiurną (H. O. 
Borgo) ir Tau manoji širdis (F. 
Lehar) — sol. V. Grigelaitytė, 
Rid-Rito (A. Raudoniškio) — 
duetas J. Jakševičiūtė ir D. 
Prūsaitė, Aguonėlė (A. Klenic- 
kio) — sol. L. Buivydaitė. Už
baigė visas ansamblis Spaudos 
baliaus valsu (J. Bankio).

Aidučių ansamblis ir dirigen
tė A. Stephens vertai susilaukė 
didelių plojimų ir publikos en
tuziastingos padėkos. Buvo 
šaukta bisui, bet, nenorėdamos 
ilginti programos, atsisakė.

Pabaigoje padėkojo ilgesne 
kalba LF iniciatorius ir valdy
bos pirm. dr. Antanas Razma 
ir vėliau vykd. vicepirm. A. 
Rėklaitis. Publika skirstėsi ne 
kasdieniška nuotaika. Aukų L. 
fondui buvo sudėta daugiau 15 
tūkstančių, o dainos mėgėjai ti
kisi vėl kada nors išgirsti Aidu
čių koncertą — gal net ir di
desnį. —Ps.

TELEVIZI JOS
Spalvotos h’ paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

Did your Mother 
take you for 

your lašt 
checkup?

VVhat is it about grotvn- 
ups? Don’t they know 
annual checkups are the 
first line of defense 
against cancer? It’s nice 
to find out you’re as 
healthy as you feel. See 
your doctor. You’ll find 
that peace of mind beats 
lollipops any day!

Help yourself with a 
checkup. And others witb 
a check.

American | 
Cancer 
Society
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IŠNUOMOJAMA — FOR RENT REAL ESTATE K A L ESTATE

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682. Tel. YA 7-5980

Gage Parke. Pigi nuoma. Telef.: 
WĄ 5-7428.

IŠNUOM. kamb. vyrui, su atskiru 
įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir visais 
patogumais. Tel. GR 6-3069

PARDAVIMUI

Išsikelia — Parduoda valgomojo 
komplektą, 8 vienetų virimo krosnį, 
šaldytuvą, naujos mados “freezer’', 
vaiko lovelę ir vežimėlį. Knygas.
PR 8-2574.

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES. 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-11 13

STALIAI
ALBINAS HOFMANAS ii 

JUOZAS JAKUBAITIS
SPECIALIZUOJASI: Virtuves spinte
les lr pan. Įkainavimas nemokamai. 
Skambinti —

376*0818 arba 927-5284
ir garantuotasPrieinamos kainos 

specialisto darbas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2fl08 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2787
8333 So. Halsted St. Tel. 354-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. ir V. ŽUKAUSKAI

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
■sveikatos, biz 
nio..----------- 1tBuroiKe/įAGZHT , Patogios Išsl- 
mokgjlmo so 
lygos.

L BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCRUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
Apdraustai perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

mūr., 7 metų namą. 1-me aukšte 5 
kamb. ir beismente 4 kamb. 2 au
to. garažas. Gražiai apsodintas 
sklypas medeliais ir vaismedžiais. 
Už $23,500 6954 S. Bell Avė. Pra
šau užeiti ar paskambinti po 4 v. 
popiet, tel. HE 6-3237.

6 kamb. mūr. namas. Gazu apšild. 
Moderniška vonia ir virtuvė. Ga
ražas. Pusė bloko nuo šv. Kazi
miero vienuolyno. Virš $20,000.

WA 5-5437

Apylinkėje 44th ir Maplevvood — 
5 kamb. mūr. bungalow. 3 kamb 
butaa rūsy. Skambinkite po 6 vai. 
vak. arba visą dieną sekmadienį:
FR 8-7298.

PAJAMŲ NUOSAVYBE — apsta
tytas duplex namas prie ežero, afcu 
po 4 kamb. Priekinis butas tinka 

MMNIMIMMM* iStisiemai metams gyventi.
Box 281, Union Pier, Mich. 

Telef. 616-469-2323

Parduodamas 50 akrų vaismedžių 
ūkis: Vynuogės, persikai, slyvos, vyš
nios, “asparagus”. Naujas sandėlis, 
kiti pastatai, 7 kamb. gazu apšid. mo. 
dem. namas. 5Į/2 mylios į vakarus nuo 
Paw Paw, Mich. ant senojo U.S. 12 
kelio, 2 mylios nuo greitkelio 1-94, ne
pilnai 2 vai. nuo Chicagos. Tinka pa
dalinimui į sklypus; pėsčia nueinama 
prie 2-jų ežerų. John Menzor, RR 4 
Paw Paw, Michigan 49070.

Tel. 616-674-8130

Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marąuette parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą namą mainais.

Tel. HE 4-2323.

PUIKUS PINIGŲ 
INVESTAVIMAS

10 butų mūr. labai gerai užlaikytas 
namas, Brighton Park rezidencinia
me rajone, arti bažnyčių, mokyklų 
ir krautuvių. $70,000.00.
2x4 med. su pilnu basm. moderni
zuotas: naujas šild., vonia, tiles, 
virtuve ir spintelės. Alum. lan
gai, garažas. $18,400.00

ŠIMKUS — CL 4-7450

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450
BRIGHTON PARKE

2 po 4 kamb. med. Visas atnau
jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

Svarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22.000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

8. 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.9 metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tai 

Notary Public

273" W. 43rd St. — CL 4-2390

Platinkite “Draugą”.

REA L ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

OHIIIIItHlllinilllllHlllllllllllllllllllllllllllllinillllllilIlIlilIlIlIlIHIlHIIIIIIIIIHIIIIIIKI

SALES ■ BORTGAGES ■ MANAGEMENT HELP WANTED VYRAI

WHY NOT RELOCATE TO MEMPHIS, TENNESSEE?

PRODUCTION ENGINEERS

teutbor of M L.S
A L E X ŠATAS - R EALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero. III. Tel OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
r kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užšokti | mūsų Ištaigu 
Ir Išsirinkti U katalogo.
MMMMMMMHNMMMMMMONaUMUMMOMMBUlUIMUMIUIIMilMJIUlIMItMjlUlJMIMMM

Dynamlc gnowth, eocpartslon diversificatton program by young agn-s- 
stvo company. Need bright lmaginatlve plant engineers to maaiage and 
design new plants for mass produetion of componerut housing systems 
Need solid experience in this or related fields. Product woukl Involvč 
industrialized produktion of somplete houslng units Reąuire individual tooklng for responsibillty, opportunity and challenge. K sX corn 
plėtė resume In confidenoe Including salary reąutremcnte. Contact"

J. G. ROSE. Viee President
Allied Mortgage Development Co., Ine.

P, O. Box 2835, Dept. L., Desoto Statlon
M e m p h i s, Tennessee 38102

1 ' " " i i-i ■ ■ ..«r - * ’

gražus $16,500.
8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 

$19,500.
2- jų butų 5 tr 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 4 lr 6 kamb.

$28,000.
4- ių butų po 2 miegamuosus 5 

met. senumo $49,500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut

garažas $28,000.
0 kamb. rezid. 2 aut. garaža- 

$29,00
8 geri bizniai: Žuvų - Viščiukų 

ir Gėrimų, Žuvų — du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,500.

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. Lemont, III. 

Tel. 257-6675

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-jų aukštų 10 me

tų senumo mflr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage parkai.

Geras Investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1H me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — income Tas

Notariartas —• Vertimai

ApdraudŲ Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Prie 72 ii' Lavvndale — 6 kamb., 

9 metų de luxe bungalovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. $28,500.

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 
butai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus $43,500.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-Jų kamfc 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

12-os butų naujas mūr. narna- 
gražioje pietvakarių apyl. $2 6,00 u 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metų de luxe mūi 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 
vonių, įrengtas rūsys. 2 auto mūi 
garažas.

1 $4 aukšto, 2 butai—5 lr « kamfc 
18 metų mūr. prie 71 tr Sacramento 
(ruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara 
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (8 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 lr California$28,500.

5 kamb. 20 metų mflr. rezldencijc 
prie 71 lr California. $19.000.

5K kmb. 3 metų mūr. bungalou 
prie Marąuette Pk S18.B00

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAK — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel. 925-6015

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 % akro ženičs, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Hightvay, Lemonte $50,000.00.

Ix>tas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų vlrtuvčs, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

M I S C E L L A N E O U S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

REZIDENCINIAI* 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!BANGA

TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. —■ Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. šimulis

2A&1 West OOth Street 
Tel HE 4 - 7482

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J RUDIS — Tel. CL 4-1050
Hlllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllli

llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllltl*

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai. Ryn- 
os, Turekliai
'llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllHP  f

A. ABALL ROOFING C0.
(steigta prieš 49 metus 

Dengiamo visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žomo iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA I -6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

ĮSIGYKITE DABAR

VYSK. BŪČIO 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa-| 
vo jaunystės dienas Lietuvoje, ■ |li o, ia» 
gimnazijos bei seminarijos laikus 06 VVIrlZi ——
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge’’ 
Kaina: I dal. $3.50, II dal. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

fight birt,h deteets
-

MARCH
DIMES

>

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių natno apšildymo 
pečius Ir air oonditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnus (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

IRIMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
III i S. IVestern, Chicago 9,111.

Telefonaa Vi 7.3447

HELI 1VANTEI) - VYRAI

MACHINE
HELPERS
Seeond shift. All paid company 
benefits. Excellent vvorking con
ditions.

PACKAGING CORPORATION 
OF AMERICA

5950 W. 5Ist Street, Chicago

Naujų Automobilių Agentūrai 
reikalingas

DŽENITORIUS
5011 W. 63rd Street

PO 7-8530 — Klauskit MR. SLOOT

General Janitor Work
FOR NEW CAR AGENCY
5011 W. 63rd Street

TEL. — PO 7-8530 
Ask for MR. SLOOT

MACHINIST 

MILLING MACHINE 

LATHE OPERATOR
FULL TIME STEADY JOB - 

OVERTIME — TOP PAY
Good vvorking cond’s. Paid vaca
tions, holidays and hospital insur
ance. Small shop in Glenview, III.

TEL. 724-7200

VYRAI IR MOTERYS

who could live in.
CUSTODIAN — sober and reli- 
ablc. Mušt have experience in all 
arens in maintaining a small re
tirement heme.

Job opportunity for the wife as 
2nd cook or i n housekeeping de
partment.

IVrite to:

DRAUGAS — AG - 233

4545 W. 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629

HELP WANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Variod InAeresting dutios. Mušt have 
light typing Modern small Office. 
Hours 9-5 p m. 5 day week.

SALARY OPEN
Call only if you desire full time, 
steady. position.

CALL: M. ADEL, WA 2-8404

............................................ llllllllllllllllillllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiigiiiiiimiii
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Šeštadienio, gegužes 31 d. programos tema:

Sv. Kazimiero
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

KUN. EDVARDAS ABROMAITIS, Kunigy 
ir Arkivyskupijos atstovas,
ALGIS REGIS, Šv. Kazimiero Kapinių Organizacijos pirm , 
RAY MACK, Kapinių Sklypų Savininkų atstovas.

Šios programos dalyviai painformuos visuomenę 
apie naujausius nutarimus Šv. Kazimiero kapinėse bei 
apie naujai statomą paminklą mūsų kapinių įsteigėjų 
ir visų juose palaidotųjų garnei ir apie kitus padary
tus darbus kapinių reikaluose.

Norintieji klausti, prašomi skambinti 
445-6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

MASINIS LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS 
KAPINIŲ REIKALU

JURGIS JA NUŠAITIS
LB Komiteto Pasauliečių tei

sėms apsaugoti gv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šauktas masi- 

lietuvių susirinkimas įvyko 
gegužes 18 d. Lietuvių auditori
jos salėje, Bridgeporte, Chica
goje. Susirinkimas ibuvo gausus
dalyviais ir gana reikšmingas.

Susirinkimą pradėjo komite
to narys Vytenis šilas, iškelda
mas šio pasauliečiui ryžtingo j u 
dėjimo svarbą, ginant visai lie
tingų visuomenei išvemtus reika 
hW>. iStUsirinikimui pirmininkauti 
pakvietė Algį Barakauską ir 
sekretoriauti Povilą Bumeikį. 
Pirmininkaujantis iškėlė reika
lą ir toliau visiems vieningai ir 
budriai budėti ir dirbti, kad 
būtų išsaugotos tautinės ir re
liginės tradicijos lietuvių įkur
tose šventovėse, šiuo atveju ir 
6v. Kazimiero lietuvių kapi
nėse.

Komiteto iždininkas A. Būga 
susirinkimui patiekė išsamų 
pranešimą apie komiteto pini
ginį stovį — pajamas ir išlai
das iš kurio drauge paaiškėjo 
ir išio komiteto plati ir šakota 
veikla. LB Chicagos apygardos 
revizijos komisijos narys J. Be r 
tašius perskaitė revizijos komi

sijos aktą, kuriuo patvirtina
mas tvarkingas iždo stovis, pa
jamų ir išlaidų dokumentai ir 
padarytų išlaidų tikslingumas. 
Pažymėjo, kad komiteto aktyvi 
ir šakota veikia nepareikalavo 
iš LB Chicagos apygardos lėšų, 
bet visos komiteto gana didelės 
išlaidos buvo apmokėtos visuo
menės paramos dėka,.

Gana platų ir išsamų apie 
komiteto veiklą pranešimą pa- 

* darė pats pirm. Algis Regis, pa
žymėdamas, kad komitetui te
ko nueiti ilgą ir sunkių darbų 
kelią, vedant plačius pasitari
mus su arkidiecezijos atstovais 
ir ginant visiems lietuviams 
svarbius reikalus ir kad Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinės išliktų 
lietuviškomis ateityje. Be to, A. 
Regis papunkčiui išdėstė kas 
iki šiol komiteto buvo atsiekta, 
susitarta ir kokiais klausimais 
dar tebesitariama ir kokios yra
viltys ateičiai.

Iš atsiektų susitarimų sumi
nėjo:

1. Gražintas Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėms pilnas lietu
viškas vardas, kuris nejautrių 
lietuviškiems reikalams užvaiz
dų buvo pakeistas.

2. Leidžiama laidoti prie duo
bės su iškilmėmis arba be jų, 
tik šiuo atveju mirusiųjų gimi
nės turi to primygtinai reika
lauti iš kapinių administracijos.

3. Paminkluose įrašus lei
džiama pasirinkti patiems ir jie 
neprivalo būti vien Šv. Rasto 
citatos, kaip kad iki šiol buvo 
reikalaujama.

4. Kapinių taisyklės jau iš
leistos lietuvių kalba. Jas išlei
do arkidiecezija. Mūsų pareiga 
budėti, kad jos visų būtų leng
vai gaunamos. A. Regis, komi
teto pirmininkas, su arkidiece- 
zijos vyr. kapinių viršininku J. 
F. Philbin patikrino Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių raštinę 
ir rado krūvas šių taisyklių 
nuslėptų ir žmonėms neprieina
mų. Ši netvarka vietoje buvo 
sutvarkyta ir kiekvienas taisyk
les lengvai gali gauti.

5. Padaryta atsižvelgimų akly 
piJ savininkams įvairiose srity- 
6p ir vietinė kapinių administra
cija yra įpareigota pagelbėti 
kiekvienam sklypų savininkui

iškylančiose problemose.
6. Paruoštas projektas dide

liam 25,000 dol. vertės pamink
lui, kuris bus pastatytas kapi
nėse prie 111 ir Pulaski gatvių. 
Paminikslas dedikuojamas šių 
kapinių lietuviškam charakte
riui išryškinti ir pagerbti jų 
steigėjus. Paminkle numatytas 
anglų ir lietuvių kalbomis se
kantis įrašas: “Brangiam prisi
minimui lietuvių katalikų šei
mų ir parapijų, įkūrusių šias 
kapines.” Po įrašo seks istori
nių lietuviškų parapijų pavadi
nimai.

Su apgailestavimu pareiškė 
komiteto pirm. A. Regis, kad 
dar nėra pasiekta susitarimo 
gana esminiais klausimais, bū
tent:

1. Lietuvių visuomenės ir 
sklypų savininkų reikalavimas 
grąžinti ankstyvesnį pagarbų 
laidojimo būdą, nenaudojant 
t rokų ir kranų liko neišspręs
tas.

2. Nesusitarta dėl laidojimo 
tiesiai po bažnyčios apeigų ka
pinėse prie duobės, koplyčią pa
liekant kiekvienam jo paties 
individualiu reikalu.

3. Neišpildytas reikalavimas, 
kad apeigos prie kaipo būtų pa
grindinėmis, bet ne antraeilė
mis ir kad būtų laidojama pa
gal visas lietuviškas tradicijas.

4. Ir visa eilė klausimų, lie
čiančių kapinių priežiūrą, kurie 
yra labai svarbūs ir esminiai 
mirusiųjų artimiesiems liko ne
išspręsta. Tai turės būti gvil-

denama ii’ siekiama teisingo 
sprendimo artimiausioje ateity
je. Tą darbą dabar vykdys ge
gužės 12 d. posėdyje sudaryta 
prie kapinių adm. Patariamoji 
taryba, į kurią įeis rinkti po 
vieną atstovą iš LB Chicagos 
apygardos, Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių sklypų savininkų 
draugijos, Katalikų federacijos, 
lietuvių parapijų klebonų ir lie
tuvių parapijų patikėtinių. At
stovai į šią tarybą šių organi
zacijų kasmet bus renkami.

Po A. Regio pranešimo vyko 
gyvos diskusijos ir buvo jau
čiamas lietuvių nusivylimas, 
kad patys esminiai reikalavimai 
nebuvę išspręsti.

Čia A. Regis apgailestavo ir 
pareiškė, kad kai kurie klausi
mai nebuvę išspręsti ir dėl to, 
kad pasitarimuose su arkidie
cezijos atstovais kai kurių or
ganizacijų atstovai nepritarė 
pasauliečių reikalavimams ir su 
griovė reprezentacijos vieningu
mą. Baigiant susirinkimą, susi
rinkusieji pareiškė komitetui ir 
jo energingam pirmininkui Al
giui Regiui padėką už sėkmin
gą darbą ir vadovavimą šiam 
sąjūdžiui ir įpareigojo ir toliau 
ryžtingai ginti tikinčiųjų teises 
bažnytiniuose reikaluose. Buvo 
priimta rezoliucija ir pasiųsta 
kard. J. Cody.

Kaip matyti, dabar reikalus 
spręs Patariamoji taryba. Tek
tų palinkėti, kad naujai suda
rytoji taiyba jaustų pilną atsa
komybę prieš pasauliečių tikin
čiųjų reikalavimus, juos nuošir 
džiai spręstų kultūringu būdu, 
bet neatlaidžiai ir kad pagaliau 
šis reikalas būtų išspręstas lie
tuvių pageidaujama prasme.

Tada žymiai pakitėtų santykiai 
su parapijomis, kapinių admi
nistracija ir visiems būtų iš to 
tik didelė nauda. O susitarimui 
reikia tik geros valios. Tikėki
me, kad jos atsiras.

BIBLIJOS APAŠTALAVIMO 
CENTRAS

Krikščionių Vienybės Sekre-' 
toriato iniciatyva Romoje įvy
kusiame Biblijos draugijų su
važiavime, kuriame dalyvavo į- 
vairių pasaulio tautų ir Vatika 
no kongregacijų atstovai, įkur
ta pasaulinė katalikų Biblijos 
Federacija šv. Rašto platinimui 
ir apaštalavimui. Biblijos apaš

talavimo centras laikinai įsteig
tas Romoje ir jo generaliniu 
sekretorium paskirtas Ameri
kos jėzuitų kunigas Abbott iš 
Bostono. Katalikų Biblijos apaš 
talavimo Federacijos tikslas 
yra apjungti visų kraštų bibli- 
nes draugijas ir leidyklas bei 
kraštų vyskupų konferencijo
mis suaktyvinti šv. Rašto ver
timų parengimą, leidimą ir pla 
tinimą ypatingai misijų kraš
tuose.

G
Vestuvėms,
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HII.1,8 GfiMNYCla 

2443 W. 63rd Ste Chicago, niinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

ė l e s
banketams, laidotuvėms

Mieliems prieteliams

DR, BIRUTEI GIRNIUVIENEI 
IR BRONIUI,

jos mylimai A. f A. MOTINAI ONAI Lietuvoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

J. i. Černiauskai,
Z. V. Urmanavičiai
K. K. Daugvydai

A. -Į- A.
KĘSTUČIUI KUDŽMAI 

mirus,
žmonai GINAI ir abiem sūneliams bei kitiems ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Nijolė br Leopoldas Trečiokai

A. -Į- A.
DR. PIJUI GRIGAIČIUI 

mirus, seserį PRANĘ JAKAITIENĘ, švogerį JON#, 

ir jų šeimas giliai užjaučiame.

Ona ir Adomas Didžbaliai 
A n tose ir Justinas Račiūnai

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

A. A. 
JOHANNA

JANKAUSKAS
PONDfiNAlTG

Daugel} metų gyvenusi lio- 
selande.

Mirė geg. 27 d., 1969, 8:30 
vai. vak. sulaukus gilios senat
vės.

Gimė Lietuvoje, Girdiškių 
miestely.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminaitis kun. Benediktas Su
gintas, draugai ir pažįstami. 
Vėl tone buvo našlė a. a. Tado.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
7 vai. vak. Leonard lųoplyčioje, 
10821 So Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
31 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus altydėta j Visų šventi} 
parapijos bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po/ pamaldų bue 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Gimines.
Laidotuvių direkotrius Leo

nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

SOPHIA SMAILAS
BARANAUSKAITE

Mirė geg. 28 <1., 1969.
Pasiliko dideliame nuliūdime, 

duktė Albina Šimkus, žentas, 
3 anūkai Domia Novrinski, An- 
thony Šimkus ir Kobert Alvlr, 
proaaiūkas Kenineth Novrinski, 
sesuo Charlottė Kukas, ir kiti 
gimines, draugai tr pažįstami.

Velione buvo našlė a. a Jo
se p Ii ir motina a. a. Stella Mc 
Canney.

Kūnas pašarvotas Sulilvan 
koplyčioje, 2701 \V. 03rd St. 
(prie Washtenawl

Laidotuvės jvyks šeštad. geg. 
31 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus altydėta j šv. Ritos pa
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kai ir proaaiūkas.

Laidotuvių direktorius Sul- 
livan. Tel. PR 6-8300.

A. -f- A.
STEFONIJA SKIPITIS

VAZNONYTE
Gyveno 4140 S. Albany Av©.
Mirė geg. 27 d., 1969, 11 vai. ryto. sulaukus 78 lin. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. Krekenavos 

parapijos. Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Augustinas, duktė 

Ann Stewart, žentas Almo.n, 2 sūnūs: August, marti Virginia 
ir Anthony, marti Josephine, 5 anūkai, 4 proanūkai, sesuo 
Aliee Petrošius su šeima, 2 seserys su šeimomis Lietuvoje, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 4 vai. popiet, Eudeikio kop
lyčioje, 4330 S. California Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
31 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos' už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:. Vyras, duktė, sūnūs, marčios, žentas, anūkai ir 
proanūkai

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

A. “j“ A

ZOFIJAI LUKŠIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sesutę 0N# ŽILINSKIENĘ su vy
ru VYTAUTU ir kitus jų šeimos artimuosius, nuo
širdžiai užjaučiame.

Petrė ir Bronius Andriukaičiai 
Karolina ir Kotsas Bružai

A. -f- A.

BRONIUI KIRKUI mirus, 
sūnui LIUDUI ir jo šeimai, sūnui BRONIUI, dukte
riai LEONIDAI KAŽENIENEI ir jos šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Nainiu šeima

A.-f* A.
ADOLPH BOUŽIS

DAUG METŲ GYVENO ROSELANDE

Mirė geg. 27 d., 1969. 9.25 vai. ryto, sulaukęs 75 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskrities, Tverečiaus 

parapijos ir miestelio. Amerikoje išgyveno 58 an.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Walter Boužis, marti 

Litą, duktė Evelyn Sebple, žentas Jason, sesuo Anelė Belinis, 
giminės: Tadas Bauža, Vilhelmina Palevičius, Stella Podelka, 
Bruno Papšis, Uršulė Skrebutanas, dr. Albina Prunskis, 
Nellie Skop, Anthony Phillips, jų šeimos, krikšto duktė Vir
ginia Domark su šeima. Lietuvoje brolis Mykolas Boužis su 
šeima, giminės: Kun. Danielius Boužis ir Alfonsas lr Juozas 
Boužis su šeimomis.

Priklausė: Šv. Vardo dr-jai, Rosemoor Sports and Sočiai 
Club, S.L.A. 63-eiai k-pai ir 9-to Wardo Liet. Demokratų 
klubui.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 3 vai. popiet Leonard koply
čioje, 10821 S. Michigan Avė

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 31 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti ir žentas,

Laid .direkt. Leonard Bukauskas ir Sūnus. Tel. CO 4-2228

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE OABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotavių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
Tel. REpublic 7-1218 
Tel, Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-L139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL.

KfiPiEiniS

v
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X Kapų puošimo dieną šau
liai renkasi tuoj po pamaldų 
prie šv. Kazimiero kapinių ma
žųjų vartelių. Pulaski ir 111 gat 
vių kampas. Nuo kur eis aplan
kyti mirusių šaulių kapų. Bus 
įsmeigta ant kiekvieno kapo tau 
tinė vėliavėlė.

X Chicagos Aukšt. lit. mo
kykla mokslo metus baigia šeš
tadienį, gegužės 31 d. 9 vai. ry
to bus pamaldos, o po jų trum
pas auklėtojų pokalbis su savo 
klasėmis. To pokalbio metu vi
siems užsisakiusiems bus išda
linti šių mokslo metų metraš
čiai. 4 ir 5 kl. mokiniai galės 
grįžti namo apie 10 vai., o 6, 7 
ir 8 kl. mokiniai dar turės cho
ro repeticiją. Jie galės grįžti 
apie 11 vai. Naujų mokinių pri
ėmimas prasidės 10:30 v. r. Iš
kilmingas aštuonioliktos abitu
rientų laidos išl. aktas bus sek
madienį, birželio 1 d. 5 v. v. 
Visi kviečiami dalyvauti.

X Cicero žemesnės ir aukš
tesnės mokyiklų mokslo metų 
iškilmingas užbaigimas įvyks 
ateinantį šeštadienį geg. 31 d., 
6 v. v. parapijos salėje. Anks
čiau buvo skelbta 5 vai., bet 
nutarta daryti viena valanda 
vėliau, kad daugiau tėvų ir sve
čių galėtų atvykti.

x šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių steigėjų pagerbimas. Penk 
tadienį, mirusiųjų prisiminimo 
dieną, tuojau po pamaldų ka
pinėse bus pagerbti šių kapinių 
mirę steigėjai. Bus padėti vai
nikai prie kapinių kūrėjo kun. 
Mato Kriaučiūno kapo ir sugie
dotos giesmės. Maldoms vado
vaus Kunigų vienybės pirm. 
kun. E. Abromaitis. Bendruo
menės pasauliečių komitetas ir 
Sklypų savininkų draugija kvie 
Čia narius ir visuomenę gausiai 
dalyvauti.

X Prel. V. Cemauskas at
laikys šv. Mišias, 7:30 v. v., 
birželio 2 d., pirmadienį, Šv. 
Panelės Marijos Gimimo Moti
nų klubo naujos valdybos su
pažindinimo proga. Pirmininke 
Išrinkta labai gabi ponia A. M.. 
Juraitienė su sekančiu (būriu 
talkininkių: J. Zalk&rka, Karen 
Zay, Susan Jatis, V. Giržadas,
C. Butkevičius, B. Likanderienč,
L. Kušeliauskienė, Virginia Mi- 
rabella, Antanina Maskaliūnie- 
nė, J. Stakėnas. (pr.)

X Bilietai į religinį koncertą
su “Reąuiem”, birželio 14 d., 
partizanams pagerbti Marąuette 
Parko bažnyčioje, jau gaunami 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. 
Auka 2 dol.

L. B. Apygardos Valdyba 
(pr.)

X “Tradicinė L.B. Chicagos 
apygardos mokyklų moksleivių 
pavasario šventė įvyksta ,penk
tadienį gegužės 30 d., Bučo dar
že, Willow Springs, Illinois. Pra
džia 2 vai. Moksleiviai renkasi 
1 vai. šventės — gegužinės me
tu veiks gausus šiltų valgių bu
fetas, baras ir kavinė. Maloniai 
kviečiame visus Chicagoje ir 
apylinkėse gyvenančius lietuvius 
šventėje dalyvauti. (pr.)

x Sol. Iz. Motekaitienės Dai
navimo Studijos eilė pažengusių 
mokinių išpildys rimtą ir įvai
rią pavasarinio Koncerto pro
gramą — iš parinktų solo lie
tuviškų ibei pasaulinių liaudies 
ir meno dainų, operų arijų, ir 
įscenizuotų bei kostiumuotų 
duetų. Koncertas jvyks gegu
žės 30 d., penktadienį, 7 vai. p. 
p. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont. Po koncerto — Ja
nina Baronaitienė rengia Tėvų 
vaišes visiems svečiams. Įėji
mas — auka. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti, (pr.) į

x Am. liet. Inž. ir arch. są
jungos (ALIAS; Pagalbinio 
moterų vieneto visuotinis susi
rinkimas įvyks birž. 1 d., sek
mad., 3 v. p.p. pas vicep. E. 
Varankienę, 250 Ann St., Cla- 
rendon Hills, Iii Dalyvaus ir 
garbės viešnia J. Daužvardienė.

X Izabelės Motekaitienės 
balso studijos mokinių koncer
tas įvyks šį penktadienį 7 v. v. 
Jaunimo centre. Visi kviečiami 
atsilankyti.

X Alvudo išvyka rytoj įvyks 
Forest Preserve, prie Kean ir 
87 gatvių netoli Tautinių kapi
nių.

X Kapų puošimo dieną, ge
gužės 30 d., bus atlankyti mi
rusių ramovėnų kapai: Šv. Ka 
zimiero ir Liet. tautinėse kapi
nėse. Susirinkimo punktas Liet. 
Šv. Kazimiero pagrindiniai var
tai. Renkasi gegužės 30 d. 9v. 
Vadovas Juozas Bagdžius. Ra- 
movėnai kviečiami gausiai da
lyvauti.

X Am. Liet. Montessori d- 
jos metiniame susirinkime, į- 
vykusiame Vaikų nameliuose, 
2743 W. 69th St., -gegužės 8 d., 
į d-jos direktorius buvo išrink
ti Nijolė Mackevičienė, Aušra 
Šaulienė, ir Leonas Narbutis. 
Šie direktoriai, kurių kadencijos 
tęsis trejus metus, dirbs su pa
tyrusiais direktoriais: Irena 
Kriaučeliūniene, Ramute Bar 
tuškiiene, Vytautu Germanu, 
Dalia Dundziliene, Rita Sadaus
kiene ir Joana Grybauskiene.

X A. M. Juraitienė, naujai 
išrinkta Motinų klubo pirminin
kė, kviečia visas nares atsilan
kyti į šv. Mišias, 7:30 p. m., 
birželio 2 d. Tad paskutinis įvy
kis, kuriame susipažinsime su 
sekančiųjų metų valdyba, ši 
pirmininkė veikli Švč. P. M. 
Gimimo parapijoj. Vaikų dar
želio motinos žada visas malo
niai pavaišinti.

X. Kotrina Repšienė BaJfo 
gegužinėj, birželio 1 d., bus vy
riausia šeimininkė ir žada visus 
skaniai -ir sočiai pamaitinti.

Juozas Bernotas Balfo pik
nike birželio 1 d., su savo talki- 
ninlkais malšins troškulį, ištroš- 
kusiems Balfo pikndkautojams 
prie valgyklos -baro ir žada pa
siteikti daug pagelbininkų, kad 
visi būtų gerai aptarnaujami.

(pr.)
X Philco, oro vėsintuvai 

(air conditioners) — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir į- 
dėjimui veltui. Banga TV, 2649 
W. 63rd St., tel. 434-0421, na
mų WA 5-3607. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč. 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel. 
GR 6-2242. (sk.)

X Penkis kartus daugiau
šviežio oro iš lauko paima ge
rasis vėsintuvas Emerson. Ir 
tas oras yra filtruotas. Gra
dinskas, 2512 W. 47 St. FR 
6-1998. (sk.)

X Per visą vestuvių ir moks
lo baigimo sezoną Terra atda
ra ir sekmadieniais, nuo 12 iki 
4 v. popiet. Dovanų pasirinki
mas plačiausias. Adr.: 3237 W. 
63 St., tel. 434-4660. (sk.)

X A.L.JR.K. Moterų sąjungos 
20 kuopos priešatostoginis su
sirinkimas įvyks birželio 1 d., 
1 vai. mokyklos salėje. Bus ren 
karnos kandidatės į seimą ir ki
ti svarbūs reikalai. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

x Chicagos Balfo apskrities 
valdyba penktadienį, gegužės 
30 d., kviečia visus Balfo dar
buotojus, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ilgamečio Balfo Chi
cagos apskrities valdybos iždi
ninko ir Balfo direktoriaus o. 
a. inž. Igno Dauikaus paminklo 
šventinimo iškilmėse, kurios į- 
vyks tuoj po pamaldų lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse, 72 blo
ke.

X Praeiti penki šių metų 
Antro kaimo (tai tokia Chica
gos satyrinė — teatralinė gru
pė) pasirodymai -buvo išpar
duoti ir daugelis lietuvių visuo
menės nebegalėjo gauti vietų. 
Šį reikalą atitaisyti pakartosi
me mūsų originalią programą 
dar du kartus. Idant netektų 
vėl nusivylti, Antro kaimo mė
gėjams yra patariama kuo 
anksčiau užsirezervuoti vietas 
skambinant N. Stakauskienei 
PR 8-6804. Iki pasimatymo 
Play House salėje, 2515 W. 
69th St., Marąuette parkas, bir
želio mėn. 6 ir 7-to dienomis, 
apie 8 vai. vak.

X Roselando ir Cicero Bal
fo rėmėjai Balfo piknike, tvar
kys laimės šulinio reikalus. Tam 
reikalui Balfo skyriai bei rėmė 
jai ren'ka fantus.

X Regina Duoba, mūsų dien
raščio skaitytoja Warren, Mieh., 
pratęsdama prenumeratą pridė
ti. Dėkojame.

X Stanley J. Yuhkus, Chica- 
jo 5 dol. auką spaudai parem- 
go, III., pratęsdamas dienraš
čio prenumeratą pridėjo 5 dol. 
auką mūsų spaudai stiprinti. 
Ačiū.

x A. a. Algirdo Rūbo pa
minklas bus šventinamas kapų 
dieną 10 vai. r. Šv. Kazimiero 
kapinėse, 37 bloke. Prašomi vi
si giminės, draugai ir pažįsta
mi dalyvauti. (pr.)

x Už a. a. Elenutės šešplau- 
kienės (Račkauskaitės) sielą 
6-rių metų mirties metinėse 
šv. Mišios (bus aukojamos šv. 
Jurgio par. bažnyčioj š. m. bir
želio 2 d., 8 vai. ryto. Giminės 
ir pažįstami prašomi pasimels
ti. (pr.)

X Chicagos Jūrų šauliai jau 
baigia pavasarinius atnaujini
mo darbus prie savo organiza
cinio laivo “Gen. T. Daukan
tas” ir neužilgo įleis į vandenį. 
Šia proga ruošia nuotaikingą 
Plaukiojimo Sezono Atidarymo 
Vakarą, kuris jvylks šio ilgojo 
savaigtaiio proga geg. 31 d., 
šeštad., Vyčių salėje, 2455 W. 
47 St. Bus rodomas Jūrų Šaulių 
filmas, kuriam daug kas save 
pamatys, veiks gausus bufetas, 
baras, ir daug suaukotų laimė
jimų laukia svečių. Gros K. Ra
manausko orkestras. Pradžia 
8 v. v. Esant palari'dam orui 
šokiai vyks Vyčių sodely. Vi
suomenė kviečiama paremti šį 
parengimą, nes pelnas eina 
Jūrų šaulių Jachtos išlaikymui.

Kuopos valdyba 
(pr.)

Am. Liet. Montessori d-jos Vaikų namelių 69-toje gatv. 1968-69 mokslo metų valdyba. Iš k. į d.: R. 
Sadauskienė, ;L. Gevienė, D Dirvonienė, R. Bartuš kienė, pirm. I. Kriaučeliūniene, R. Penčylienė ir D. 
Dundziliene. (Nuotr-je trūksta E. Narbutienės). Nuotr. A. Gevio

Balticnorės Visų Tautų dienos komiteto pirmininkė šiemet yra lietuvių 
atstovė Marija Bučinskienė. Čia ją matome priimančią Visų Tautų 
dienosi proklamaciją iš Baltimorės miesto mero Thomas J. D‘Alesan- 
dro IU. Šalia stovi Janina Brazauskienė. Visų Tautų diena įvyks ge
gužės 31 ir birželio 1 d

/X ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Ryšium su Čekoslovakijos 
okupacija ir ISpvietų Sąjungos 
imperialistiniais siekiais tarp
tautinės Jaunųjų Krikščionių 
demokratų sąjungos pasaulinis 
komitetas visoms JKD sąjun
goms ir spaudai išsiuntinėjo 
pareiškimą: “Tarptautinė Jau
nųjų Krikščionių demokratų 
sąjunga, priėmusi dėmesin ma
sinių demonstracijų, ypač jau
nųjų darbininkų ir studentų su
kurtą naują situaciją Čekoslo
vakijoje, nukreiptą prieš Sovie
tų įgulas, cenzūrą, rinkimų pa
naikinimą ir sovietinės spaudos 
platinimą, lygiai desperatišką 
Karolio universiteto stud. Jan' 
Palach ir Pilseno jaunuolio dar
bininko Josef Hlavaty aukas, 
ir kitas tragiškas demonstraci- j 
jas, pareiškia savo giliausią 
pasipiktinimą imperialistine So
vietų Sąjungos intervencija 
Čekoslovakijoje ir visišką soli
darumą čekoslovakų jaunimui 
bei visai tautai. Komitetas krei-

X Balfo piknike bus prisi
minta birželio įvykiai, meninėj 
programoj dalyvauja tautinių 
šokių “Grandies” ansamblis, 
vadovaujamas Irenos Smdeliaus 
kienės, akordeonistas — daini
ninkas Juozas Vareika, (bendros 
liaudies dainos, veiks išgėrimų 
barai, gero maisto valgykla, ka
vinė, vaikams pasivažinėti trau 
kinukas, o svarbiausiai bus lai
mės šulinys, kuris padaiys dau 
gelį pikniko dalyvius laimin
gais.

X Vilniaus Krašto Lietuvių
sąjungos Chicagos alk. nariai 
Kapų puošimo dieną tradici
niam kapų lankymui prašome 
rinktis 9 vai. ryto įprastoje 
vietoje prie 29 bloko. Iš kur 
lankysime sąjungos mirusiųjų 
kapus, po to dalyvausime pa
maldose. Po pamaldų vyksime 
į Tautines kapines, kur aplan
kysime ten palaidotus Biržiškas 
ir kitus vilniečių kapus. Baigus 
lankyti bus bendri pietūs.

piasi į viso pasaulio tautas, ypa 
tingai visus krikščionis demo
kratus imtis revoliucinės inicia 
tyvos panaikinti okupacijoms, 
kurios priverčia tokį jaunimą 
kaip čekoslovakų aukoti gyvy
bes už savo teises, ir tai XX 
amžiuje, kuris turėtų būti prog- 
greso ir laisvės amžius. Komi
tetas su pagarba sveikina Če
koslovakijos jaunimo moralinį 
nusistatymą ir drąsą, kuri,?, 
vieninteliai ginklai prieš Sovietų 
tankus ir raketas yra tikėjimas 
į laisvę, demokratiją ir tiesą.”

(KDI)

Laima Švėgždaitė, LB Toronto apy
linkės pirmininkė, atidaro Motinos 
dienos minėjimą ir šeštadieninės mo
kyklos mokslo metų užbaigos iškil
mes. Nuotr. S. Dabkaus

DID. BRITANIJOJ
— Motinos diena buvo iškil

mingai ir gražiai paminėta be
veik visose Anglijos lietuvių 
kolonijose. (Suruošti minėjimai 
su motinų pagerbimu, paskaito
mis ir pamaldomis.

— Manchesterio lietuviai
skautai ir skautės _  Maironio
ir Živilės draugovės VI. 7 šven 
čia savo 7 metų veiklos sukak
tį. Bus sueiga, vienetų pasiro
dymai, minėjimas ir šokiai.

ORGANIZACIJŲ KOMITETAS VYSK. 
A. DEKSNIUI PAGERBTI

Vykdomasis techniškas komi 
tetas vysk. A. Deksnio priėmi
mui ir pagerbimui Chicagoje su 
kvietė įvairių lietuviškų organi
zacijų atstovus sudaryti pla
čiam komitetui, kuris rūpintųsi 
birželio 29 d. Chicagoje įvyks
tančiu naujojo Europos vysku
po iškilmingu priėmimu. Platus 
susirinkimas vyko gegužės 23 
d. Jaunimo centre.

Susirinkimą atidarė vykd. ko 
miteto pirm. dr. L. Kriaučeliū- 
nas, trumpai nupasakodamas, 
kaip atsirado vykdomasis komi
tetas, kuris turėjo skubiai su
tvarkyti techniškus paruošimo 
darbus — surasti salę, atspaus
dinti atitinkamus bilietus, susi
tarti dėl pamaldų, pakviesti 
garbės svečius ir kt. Organiza
cijų atstovai yra sukviesti su
daryti plačiam komitetui, nes 
naujo vyskupo paskyrimas yra 
visų lietuvių laimėjimas ir jo pri 
ėmimas Chicagoje yra visų lie 
tuvių bendras reikalas. Tai pri
statęs, dr. Kriaučeliūnas susi
rinkimo vadovavimą perdavė 
vienam vysk. Deksnio pagerbi
mo organizavimo iniciatorių 
kan. V. Zakarauskui, kuris at
sakinėjo į organizacijų atstovų 
iškeltus klausimus ir paaiškino, 
kaip vyks iškilmingas sutiki
mas.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, 
kad birželio 29 d. 3 vai. p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje, Mairąuette Parke, bus 
pontifikalinės naujojo vyskupo 
laikomos pamaldos, kurių metu 
organizacijos dalyvaus su vė
liavomis. Vėliavoms ir jų paly 
dovams bus skirtos specialios 
vietos. Vakarienei — akademi
jai organizacijos organizuoja 
stalus, kad Martiniąue salė bū 
tų pilna ir kad visi norintieji 
galėtų dalyvauti. Bilietus jau 
dabar galima užsisakyti pas ko 
miteto banketo reikalų vadovę 
O. Gradinskienę, kartu užsisa
kant ir atitinkamus stalus. 
Sveikinimai įteikiami raštu, nes 
nebus laiko visiems žodžiu svei
kinimus pasakyti, žodžiu kalbės 
tik aukštosios dvasiškijos atsto 
vai ir lietuviškų veiksnių vado
vai visos lietuviškos visuome
nės vardu.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kun. Jonas Bubąs, Pandė

lio klebonas, mirė balandžio 
pabaigoje. Velionis buvo gimęs 
1901 m., kunigu įšventintas 
Kaune 1930 m.

— Stepas Karoblis, buvęs 
šaunus Vabalninko apylinkės 
ūkininkaitis ir antinacinės re
zistencijos dalyvis, vokiečių o- 
kupacijos metais kalintas Ry
gos kalėjime, o antrųjų oku
pantų — Sibire, prieš kurį lai
ką mirė Lietuvoje pačiame am
žiaus pajėgume.

— Knyga apie civilines ap
eigas neseniai išleista okup. 
Lietuvoje. Naujosios “apeigos” 
paruoštos pagal komunistų par 
tijos patvarkymus ir turės at
stoti bažnytines apeigas. Tai 
lyg savotiškas “ritualas” bol
ševikų tikybos “'kunigams”. Pri 
dėtas ir komunistams priimtų 
vyriškų - moteriškų vardų są
rašas.

— XVI amžiaus lobis rastas 
Ubiškių kaime, Trakų rajone, 
kai Vaclovo Žilinsko plūgas iš
judino nedidelį plokščią akme
nį. Po juo rastas molinis ąsotis 
su daugiau kaip 700 lietuviškų 
ir lenkiškų monetų, sidabrinių 
pinigų. Lobis perduotas Trakų 
istoriniam muziejui.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ADOMO MACIAUS 86 METŲ 

GIMTADIENIS
Adomas Mačius, kuris praė

jusią savaitę atšventė savo 86 
metų gimtadienį, nuogastauja, 
kad turėjo padėti į šalį plunks
ną ir teptuką, kurie buvo jo il
gų metų palydovai. Iš profesi
jos vaistininkas turėjęs Kaune

Chicagos lietuvių organizaci
jos, negavusios pakvietimą ar 
nepastebėjusios spaudoje kvie
timo atsiųsti atstovus, gali sa» 
vo įsijungimą į komitetą pra
nešti raštu ar telefonu iki bir
želio 5 d. pirm. dr. L. Kriauče- 
liūnui, 12500 Pawnee, Palos 
Park, Iii., tel. GI 8-2323 (LįL 
8-2970), arba kun. P. Garšvai, 
4545 W. 63 St., Chicago, 111. 
60629, tel. LU 5-9500 (vaka
rais PO 7-1687). Organizacijų 
komitetas bus surašytas spaus- 
dinamoje pagerbimo programo
je. . . J

Susirinkime dalyvavo ir į ko
mitetą įėjo: P. Narutis — AL- 
IA s-gos atstovas, A. Pužaus
kas — Naujienų red. atstove,
A. Rūgytė_ Liet. Istorijos dr-
jos, J. Valdienė — Liet. Mot. 
klubo fed. Chicagos sk., M. Re
inienė — M. Nėk, Pr. Seserų 
rėmėjų cv, P. Garšva — Drau
go red., K. Kleiva — Pas. Liet. 
Kat. org. kom. ir Kat. fed., L. 
Paukšta — Lietuvos vyčių, 
kun. I. Urbonas — LVS Ramo
vės, I. Andrašiūnas — LM 
Tautinio akadem, sambūrio, 
kun. K. Kuzminskas — Liet. 
Kat. rei. šalpos, J. Pakalka — 
Vilniaus kr. s-gos, J. Vaidelys 
— Sandaros red., — V. Tallat 
-Kelpša — Liet. Skautų s-gos,
F. Daukus — 19. Barčus radijo,
S. Semėnienė _ ALIAS Pageib,
Mot. vieneto, M. Babickienė, ir 
L. Dainauskienė — L. D. Ku- 
nig. Birutės dr-joe, K. Ram<^ 
nas — A. Liet. Tautinės s-gos 
Chicagos sk., J. Evans — Liet. 
vyčių, kun. A. (Stasys — ALT 
Chicagos sk., K. Bagdonas — 
Ateitininkų sendr. s-gos, B. Raz 
minas — Knights of Columbus, 
A. Dzirvonas — Balfo. Vėliau 
pranešė LB Chicagos apygar
dos pirm. A. Juškevičius (ną* 
galėjęs dalyvauti susirinkime r?
J. Pakalka buvo kooptuotas į 
vykd. komitetą vėliavų organi
zavimui ir tvarkymui.

Posėdis buvo labai sklandus, 
visi su dideliu džiaugsmu nuo
širdžiai jungėsi savo mintimis 
ir sugestijomis prie sumanymo 
tinkamai pagerbti Chicagoje 
vysk. A. Deksnį, kuris tuoj po 
to išvyksta į Europą. —Np.

vaistinę, j& aktyviai dalyvavę/* 
visuomeniniame gyvenime ir 
kaip taurus patriotas giliai iš
gyveno visas okupacijas. Ilgus 
metus bendradarbiavęs spaudo
je turi surinkęs įdomios medžia
gos iš ivaistininlkų gyvenimo. 
Gyvendamas Vokietijoje pradė
jo lankyti dailininkų Česlovo 
Janušo ir Povilo Kaupo dailės 
studiją ir turi nupiešęs daug 
gražių paveikslų. Ypatingai įdo
mus, turįs istorinėj ir meninės 
vertės yra jo ilgų metų vestasų 
dienoraštis, paįvairintas gražio
mis iliustracijomis, spalvuotais 
piešiniais.

Gyvendamas pas žentą Vy
tautą ir dukrą Ireną Linartus, 
džiaugiasi, kad jų dėka gali 
sekti spaudą, kurią per visą 
savo gyvenimą skaitė ir rėmė. 
Didžiuojasi ir savo dukraite 
Vidute, kuri yra aktyvi skautė, 
lanko lituanistinę mokyklą, reiš 
kiasi vaidyboje.

Gimtadienio proga jį aplankė 
nuoširdūs draugai Felicija ir 
Juozas Urbeliai, žymūs visuo
menininkai, aktyviai veikią Mel
rose Parko lietuvių veikloje ir 
kiti bičiuliai.

Liniklime dar ilgų ir gražių 
metų, susilyginti su tėviškėje 
paliktais šimtamečiais ąžuolais.

— v k — 
MIRĖ POETAS

Poetas Henry Rago mirė šir 
dies smūgiu Chicagoje, sulau
kęs 53 m. Jis ilgai redagavo 
poezijos žurnalą “iPoetry”, yra 
parašęs eilę knygų. Su poetu 
pasikalbėjimą “Drauge” yra 
anksčiau išspausdinęs kun. dr. 
J. Prunskis. Velionis daktaro 
laipsnį buvo gavęs Notre Dame 
universitete, pastaruoju metu 
dėstė Chicagos universitete.


